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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Alicję Chybicką, Senator RP, 

na 32. Posiedzeniu Senatu RP w dniu 29 października 2021 r. w sprawie wyceny 

świadczeń zawartych w załączniku do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach 

rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci 

i dorosłych ze śpiączką, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Na wstępie należy zaznaczyć, że rehabilitacja lecznicza ma duży potencjał poprawy 

stanu zdrowia społeczeństwa, które obecnie boryka się także z powikłaniami po chorobie 

COVID-19. Istnieją zatem przesłanki do zmiany modelu rehabilitacji i utworzenia profili 

rehabilitacyjnych, co umożliwiłoby przeorganizowanie dotychczas funkcjonującej 

rehabilitacji, na rzecz nowych wyzwań i możliwości. Współczesna fizjoterapia rozwija się 

w kierunku całościowego podejścia do zaburzeń związanych z dysfunkcjami narządu 

ruchu. Stosuje techniki i modele postępowania wymagające postępowania manualnego 

i motorycznego.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnił, że nie kwestionuje słuszności istnienia 

fizykoterapii w systemie, natomiast jako płatnik jest zobowiązany do finansowania 

procedur najbardziej efektywnych i zgodnych z najnowszą wiedzą medyczną. W związku 

z powyższym, podejmowanie działań zmierzających do unowocześnienia fizjoterapii 

w kraju, winno znaleźć poparcie i zadowolenie wśród praktyków oraz pacjentów.
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Jednocześnie informuję, że wskazane na wstępie zarządzeniu poza zmianą polegającą 

na zmniejszeniu wag punktowych zabiegów fizykalnych, zawiera również podniesienie 

wycen zabiegów kinezyterapeutycznych. Zatem zmiany wprowadzone w zarządzeniu 

nie niosą skutków finansowych dla płatnika, ponieważ kosztem procentowo obniżonej 

wyceny zabiegów fizykalnych, będzie zwiększana procentowo waga punktowa zabiegów 

kinezyterapeutycznych.

Jak poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia, do NFZ wpłynęły opracowania naukowe, 

które wskazywały na wysoką skuteczność zabiegów kinezyterapeutycznych, a przede 

wszystkim indywidualnego podejścia do pacjenta. 

W oparciu o powyższe zwiększono o 20% wagę produktu rozliczeniowego dla 

indywidualnej pracy z pacjentem, masażu suchego ręcznego i limfatycznego oraz 

o 15% zabiegów kinezyterapeutycznych. Ze względu na szczególny charakter zabiegów 

masażu limfatycznego mechanicznego oraz realizowanego w komorze kriogenicznej, 

wycenę ww. zabiegów pozostawiono na tym samym poziomie.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnił także, że rozumie, że finansowanie świadczeń 

ze środków publicznych może być niesatysfakcjonujące dla podmiotów medycznych, 

które swój potencjał zaangażowały w znacznym stopniu dla realizacji procedur typowo 

fizykalnych, wskazując, że właściwym wydaje się jednak podejście oparte na 

rzeczywistych potrzebach pacjentów i opracowanie dalszych rozwiązań systemowych 

ułatwiających ich realizację.

Aktualnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na podstawie zlecenia 

Ministerstwa Zdrowia pracuje nad zmianami w sposobie finansowania świadczeń 

w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz nowymi wycenami. Tym samym po otrzymaniu 

rekomendacji dotyczącej wartości poszczególnych świadczeń, będzie możliwe 

dokonanie zmiany w tym zakresie.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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