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Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie interpretacji ograniczenia 

rehabilitacji leczniczej w związku z epidemią wirusa SARS-COV-2, proszę o przyjęcie 

poniższego wyjaśnienia.

Opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. 2020, poz. 566) wprowadza ograniczenia w rehabilitacji leczniczej.

Ograniczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza zostały określone w § 10 pkt 2 ww. 

rozporządzenia.

Ponadto § 19 ust. 4 pkt 1 informuje, że ograniczeń wymienionych w § 10 pkt 2 nie stosuje się 

do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu 

rehabilitacji leczniczej udzielanych w warunkach stacjonarnych, rozpoczętych najpóźniej

w dniu 1 kwietnia 2020 r., do dnia zakończenia udzielania tych świadczeń.

Powyższe oznacza, że wszystkie świadczenia rehabilitacyjne zostają zawieszone od 

dnia 31 marca 2020 r., z pewnymi wyjątkami. W przypadku wskazanej przez Pana 

rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych, zgodnie z powyższymi zapisami 

rehabilitacja ta zostaje wstrzymana, chyba, że zaprzestanie tej formy rehabilitacji grozi 

poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, o czym decyduje osoba kwalifikująca lub 

decydująca o potrzebie kontynuacji usprawniania. W odniesieniu do rehabilitacji 
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w warunkach stacjonarnych wyjątki również zostały doprecyzowane i dotyczą rehabilitacji 

pacjentów w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia, przeniesionych bezpośrednio z ośrodka 

leczenia ostrej fazy choroby. Na uwagę zasługują tu przepisy rozporządzenia świadczeń 

gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej dotyczące określonych terminów 

rozpoczęcia rehabilitacji od wypisu z oddziału ostrej fazy.

Reasumując zaprzestanie udzielania świadczeń następuje w oparciu o stan zdrowia 

pacjentów, którzy mają być poddani rehabilitacji przy uwzględnieniu, czy zaprzestanie 

działań rehabilitacyjnych znacząco wpłynie na pogorszenie ich stanu funkcjonowania.
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