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W odpowiedzi na pismo z dnia 29 czerwca 2020r., znak: SPS-WP-173-123/20, przekazujqce 

do zaopiniowania przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy 

o Funduszu Medycznym, prom~ o przyj~cie poniiszego stanowiska. 

Z uzasadnienia do przediozooego projektu wynika, ze jego celem jest stworzenie Funduszu 

Medycznego majqcego siuiyc poprawie zdrowia i jakosci zycia Polak6w. Niemniej analiza przepis6w 

projektu wskazuje, ze nie ma on charakteru kompleksowego i pomija wazny element systemu, jakim 

jest dost~p do swiadczen z zakresu rehabilitacji leczniczej. 

W ocenie Krajowej Rady Fizjoterapeut6w obecnie koniecznym staje si~ wdrozenie profilaktyki 

fizjoterapeutycznej na kaidym etapie zycia cziowieka. Wiele dzis moina usfyszec na temat profilaktyki, 

wczesnej interwencji w celu zapobiegania nast~pstwom wt6rnym chor6b, kt6rym moina zapobiec i 

ograniczyc ich negatywne skutki. Rozpoczynajqc od najmtodszej grupy pacjent6w, naleiy podkreslic 

potrzeby wczesnej oceny rozwoju dziecka od pierwszych dni jego zycia, a w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidtowosci - opracowanie i wdrozenie indywidualnego planu interwencji 

terapeutycznej, kt6ra to uwarunkowana jest procesami rozwojowymi i podatnosciq uktadu 

nerwowego na zmiany, szczeg61nie na wczesnym etapie zycia dziecka . 

Kolejnq istotnq kwestiq jest postawa ciata, kt6ra jest u wszystkich ludzi podobna, ale nie identyczna -

jest ona cechq indywidualn<l a rozgraniczenie postawy prawidtowej i nieprawidtowej bywa niekiedy 

trudne. 
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Konieczna jest zatem profilaktyka drugorz-=dowa przez prowadzenie badari przesiewowych rowniez 

z udziatem fizjoterapeutow. 

W dalszej kolejnosci wskazac naleiy choroby zwiqzane z niewtasciwym trybem iycia, 

warunkami pracy, szczeg61nie w przypadku chor6b zawodowych zwiqzanych z pracq przy 

biurku. Jak wskazujq badania osoby wykonujCjce prac~ biurowCj (obecnie zwiCjzanCj w gt6wnej 

mierze z pracq przy komputerze) obciqiajq kr~gostup, co skutkuje b61ami zwiqzanymi 

z uktadem szkieletowym i mi~sniowym, a w dalszej konsekwencji mogqce prowadzic m.in. do: 

przewlektego zapalenia sci~gna i jego pochewki czy zespofem ciesni w obr~bie nadgarstka. Co 

waine, dzis dziafania podejmowane sq przez pacjenta w momencie wystqpienia bolu i kierowane 

Sq do roinego zakresu specjalistow, w tym do fizjoterapeut6w. Zatem rowniei na tym etapie 

koniecznym staje si~ wdroienie program6w zapobiegajqcych rozwojowi wspomnianych zmian 

skutkujCjcych nierzadko wytCjczaniem z iycia zawodowego. 

Wzrastaji}ca liczba os6b wymagajqcych interwencji fizjoterapeutycznej to tei efekt zjawiska starzenia 

sie spoteczenstw, kt6re wystepuje niemal we wszystkich krajach rozwini~tych. Tu r6wniei zauwazamy 

przestrzen dla rozwoju profilaktycznych swiadczen fizjoterapeutycznych i tym samym wsparcia 

systemu w zmierzeniu si~ z demograficznymi wyzwaniami, kt6rych skutkiem jest m.in. wzrost 

zapotrzebowania na ustugi swiadczone przez system ochrony zdrowia dla grupy wiekowej 65+ i tym 

samym ciqgfy wzrost koszt6w opieki zdrowotnej. Obecnie starosc jest starosciq patologicznq, silnie 

nacechowanq niedotestwem bt=:dqcym nast~pstwem nabytych uszkodzeri, objawiajqcym sie 

ograniczonq sprawnosciq codziennego funkcjonowania. Dzis starosc w jak najdtuiszym zdrowiu 

niestety jest udziatem niewielu. 

Majqc na wzgl~dzie koniecznosc przeciwdziatania ww. zjawiskom juz teraz Krajowa Rada 

Fizjoterapeut6w wychodzi z inicjatywami majqcymi na celu poszerzenie swiadomosci 

o niebezpieczenstwach zwiqzanych z nieprawidtowq postawq i koniecznosciq ruchu. Najnowszi} formq 

jest program ,Aktywna przerwa w pracy" opracowany pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i 

Rzecznika Praw Pacjenta. Celem programu jest zachecenie do aktywnosci fizycznej w miejscu pracy 

(link: https: //fiz jotera piaporusza.pl/aktywna-przerwa-w-pracy). 

Obok tego promujemy program profilaktyczny ,Aktywny senior w domu" opracowany przez Krajowi} 

lzb~ Fizjoterapeut6w i Ministerstwo Zdrowia (link: https://fizjoterapiaporusza.pl/aktvwny-senior). 
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Brak potoienia nacisku na profilaktykE: i wczesne leczenie schorzen w jak najwczesniejszym okresie 

skutkuje wzrastajqcym zapotrzebowaniem na rehabilitacj~ i wydtuiajCjcymi siE: listami oczekujqcych 

do fizjoterapeut6w w ramach realizacji swiadczen opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w 

publicznych. Ponadto zaw6d fizjoterapeuty jest zawodem najbardziej niedofinansowanym sposr6d 

zawod6w medycznych, a wycena swiadczen rehabilitacyjnych jest znaczqco niedoszacowana 

powodujqc straty dla swiadczeniodawc6w realizujqcych umowy o udzielanie swiadczen opieki 

zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej. Jednoczesnie NFZ, podzielajqc ocenE: samorzqdu 

zawodowego fizjoterapeut6w tej sytuacji apelujqc o zmianE: wycen, powotuje si~ na ograniczenia 

budietowe. Stqd potrzeba uzupetnienia z innego ir6dta srodk6w przeznaczonych na ten niezwykle 

wainy obecnie segment ochrony zdrowia. 

Wobec powyiszego Krajowa Rada Fizjoterapeut6w wnosi o rozwaienie zmiany nastE:pUjqcych 

przepis6w: 

1) art. 11 projektu ustawy poprzez wtq_czenie moiliwosci sktadania wniosk6w r6wniei przez 

innych swiadczeniodawc6w niz tylko szpitale PSZ; 

2) art. 17 ust. 3 projektu ustawy poprzez dodanie pkt law brzmieniu: 

,1a) wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania swiadczen rehabilitacji leczniczej;"; 

3) art. 26 ust. 1 projektu ustawy poprzez dodanie pkt 3 w brzmieniu: 

, 3} wzmocnienie roli fizjoterapeut6w w realizacji program6w zdrowotnych i program6w 

polityki zdrowotnej.". 

Mamy nadziejE:. ie nasza wiedza i doswiadczenia pomogct i zostanct wykorzystanie przy podejmowaniu 

dziatari w celu poprawy zdrowia i jakosci iycia Polak6w. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 25 

wrzesnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty jednym z zakres6w wykonywania zawodu fizjoterapeuty 

jest wtasnie prowadzenie dzialafnosci fizjoprofilaktycznej, polegajqcej no popularyzowaniu zachowari 

prozdrowotnych oraz ksztaftowaniu i podtrzymywaniu sprawnosci i wydolnosci osob w roinym wieku 

w celu zapobiegania niepelnosprawnosci. Jednak bez wprowadzenia zmian zakres ten co do zasady 

pozostaje martwy. 
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