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Załącznik nr 1 

do Programu i warunków realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 

w  podmiotach leczniczych będących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego lub podmiotach realizujących rehabilitację 

leczniczą w trybie stacjonarnym, które posiadają niezbędną bazę zabiegową do prowadzenia rehabilitacji pacjentów 

 

REHABILITACJA PO COVID-19               – KARTA OCENY* OBJAWÓW ZESPOŁU POST-COVID-19 

IMIĘ, NAZWISKO  

PESEL  

 

 
 

 

W jakim stopniu przebycie COVID-19 wpływa na codzienne życie pacjenta? 

 
*ocena stanu zdrowia w skali od 0 do 4 na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta i odczuwania objawów po 

przebyciu COVID-19   
DATA: PRZED REHABILITACJĄ: 

 

 

PO REHABILITACJI: 

 

↓ OCENA ↓ 

Pacjent nie odczuwa żadnych ograniczeń w życiu codziennym ani 

objawów takich, jak duszność, zmęczenie, osłabienie mięśni, 

dolegliwości bólowe, zaburzenia pamięci, stany depresyjne lub 

niepokój. 

0 0 

Pacjent może wykonywać wszystkie moje zwykłe obowiązki, lecz 

nadal odczuwa objawy takie, jak duszność, zmęczenie, osłabienie 

mięśni, dolegliwości bólowe, zaburzenia pamięci, stany depresyjne 

lub niepokój. 

1 1 

Pacjent ma ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, musi 

czasem rezygnować z lub minimalizować ilość codziennych 

aktywności i obowiązków albo też poświęcać na nie więcej czasu. 

Nadal odczuwa objawy takie, jak duszność, zmęczenie, osłabienie 

mięśni, dolegliwości bólowe, zaburzenia pamięci, stany depresyjne 

lub niepokój, jednakże, nie potrzebuje pomocy innych osób w 

codziennym funkcjonowaniu. 

2 2 

Pacjent ma ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, nie jest w 

stanie wykonywać swoich zwykłych obowiązków i aktywności z 

powodu odczuwania objawów takich, jak duszność, zmęczenie, 

osłabienie mięśni, dolegliwości bólowe, zaburzenia pamięci, stany 

depresyjne lub niepokój, jednakże jest w stanie zadbać o siebie bez 

pomocy innych osób. 

3 3 

Pacjent ma poważne ograniczenia w życiu codziennym, nie jest w 

stanie zadbać o siebie bez pomocy innych osób i jest zależny od 

opieki innych z powodu odczuwania objawów takich, jak duszność, 

zmęczenie, osłabienie mięśni, dolegliwości bólowe, zaburzenia 

pamięci, stany depresyjne lub niepokój. 

4 4 

 

Kwestionariusz oceny codziennego funkcjonowania pacjenta po przebyciu COVID-19 (Post-COVID-19 Functional Status [PCFS] scale) (wg F.A. Klok, 2020, za: 

„Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów”  z dnia 26.04.2021r.). 

https://naukaprzeciwpandemii.pl/app/uploads/2021/05/biala-ksiega_charakterystyka-choroby-covid-19_v-1.1._maj-2021.pdf 
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