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Rehabilitacja Post- Covid w PCRF Kraków 

Rehabilitacja  pacjentów  post-Covid  może  być  prowadzona  w  warunkach
stacjonarnych, ambulatoryjnych lub w miejscu wezwania. Pacjenci post-Covid, dzielą się na
tych,  którzy przeszli  chorobę bez konieczności  hospitalizacji  i  tych,  którzy musieli  wiele  dni
spędzić w szpitalu. Przebieg choroby w każdym przypadku jest bardzo indywidualny, mimo,
że  występowały  charakterystyczne  objawy  Covid-19  jak  wysoka  gorączka,  suchy  kaszel,
brak węchu, smaku i bóle mięśni. Pacjentów możemy podzielić też na tych którzy pierwotnie
mają  stwierdzoną  inną  chorobę  lub  są  po  ciężkim  urazie  wielonarządowym,  a  wtórnie
przechodzą  też  Covid-19  i  tych  u  których  na  wskutek  Covid-19  doszło  np.  nagłego
zatrzymania akcji serca NZK. 

WHO raz  nasze MINISTERSTWO ZDROWIA upatrują  dużej  nadziei  w powrocie  do
zdrowia po przebytym Covid w rehabilitacji. Badania przeprowadzone wcześniej w populacji
chorych po przebytym ARDS (zespół ostrej niewydolności oddechowej) wskazują na wysoka
skuteczność interwencji fizjoterapeutycznych w poprawie wydolności fizycznej i jakości życia
chorych  po  pobycie  na  OIT  z  powodu  właśnie  ARDS.  Postępowanie  fizjoterapeutyczne  po
przebytym Covid- 19 nie ma stosownego EBM (evidence-based medicine), ale dzięki pracy
z  tymi  pacjentami  i  prawidłowo  prowadzonej  dokumentacji  jesteśmy  w  stanie  tworzyć
materiał potrzebny do stwierdzenia skuteczności oddziaływań fizjoterapii. 

Rehabilitacja stacjonarna

Rehabilitacja  pacjenta,  który  pierwotnie  doznał  np.  urazu  czaszkowo  mózgowego,  ale  też
przebył  Covid-19  prowadzimy  standardowo  jednak  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na
terapię  oddechową.  Pacjenci  po  przebytym  Covid-19  wymagają  stałego  monitorowania
saturacji,  tętna  i  ciśnienia.  Niejednokrotnie  po  przebytej  fizjoterapii  wymagają  tlenu  na  co
wskazuje  saturacja.  Należy  podkreślić,  że  podjęcie  rehabilitacji  po  okresie  hospitalizacji  na
oddziale Covid, powinno odbyć się jak najwcześniej. Podaje się, że okres pierwszych dwóch
miesięcy  jest  kluczowy  w  powrocie  do  sprawności  fizycznej.   Najważniejsze  w  procesie
fizjoterapii pacjentów post-Covid jest częsta zmiana pozycji z długoczasowym układaniem na
brzuchu, stopniowe wychodzenie do pozycji  wysokich (siad w łóżku, siad ze spuszczonymi
nogami,  pionizacja).  Jeżeli  pacjent  jest  spionizowany  i  ma  możliwość  lokomocji  stopniowo
zwiększanie dystansu. Bardzo często takie formy terapii wykonujemy przy obecności dwóch
fizjoterapeutów. Stawiamy tylko i wyłącznie na pracę indywidualną. 

Z  naszych  pierwszych  doświadczeń  z  pacjentami  post-Covid,  widzimy  jak
dawkowanie  i  zwiększanie  wysiłku  wpływa  na  poprawę  ich  stanu  funkcjonalnego  oraz
zmienia się jakość życia. Mamy już pierwsze sukcesy, z których się bardzo cieszymy. 
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Rehabilitacja ambulatoryjna i domowa 

W  rehabilitacji  ambulatoryjnej  przede  wszystkim  każdy  pacjent  przechodzi  pierwszą  i
końcową  wizytę  fizjoterapeutyczną,  na  której  zbierany  jest  dokładny  wywiad  i
przeprowadzane są testy takie jak: 

Skala mMRC (do oceny duszności) 

Skala MRC 9 (do oceny siły mięśniowej) 

Skala MFIS (skala wpływu zmęczenia)

Skala HADS (skala depresji, lęku)

Skala 6MWT (test 6 minutowego marszu) 

Oraz inne skale oparte głównie na odczuciach pacjenta. 

Ćwiczenia jakie proponujemy to: 

- usprawnianie układu oddechowego 

- ćwiczenia czynne oddechowe, czynne z oporem oddechowe

- nauka kaszlu i odksztuszania

- ćwiczenia równoważne

- ćwiczenia samoobsługi 

- inne ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo-naczyniowego. 

- czynne wolne 

- czynne z oporem 

- ogólnousprawniające indywidualne 

- trening interwałowy oraz ciągły na bieżni lub cykloergometrze 

- trening stacyjny

- trening marszowy 
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Bardzo  ważna  w  całym  procesie  po  przebytym  Covid-19  jest  edukacja  pacjentów  lub  ich
rodzin, co też czynimy każdorazowo dając odpowiedni instruktarz postępowania i ćwiczeń w
domu. 

Zachęcamy  też  do  korzystania  z  broszury  przygotowanej  przez  WHO  a  przetłumaczonej
przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. 

https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/handle/10665/333818/WHO-EURO-2020-855-
40590-54773-pl.pdf
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