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W związku z zaistniałą trudną i niezrozumiałą sytuacją, związaną z wprowadzeniem w przeciągu pięciu miesięcy czwartego

projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wzywamy wszystkie środowiska fizjoterapeutów, lekarzy związanych z rehabilitacją,

a w szczególności parlamentarzystów i Ministerstwo Zdrowia, do niepodejmowania pochopnych, nieprzemyślanych decyzji.

Niezrozumienie dzisiejszej, trudnej sytuacji może doprowadzić w krótkiej perspektywie do rozmontowania systemu opieki

zdrowotnej w dziedzinie rehabilitacji, co niewątpliwie odbije się negatywnie nie tylko na środowisku medycznym, ale przede wszyst-

kim na całej klasie politycznej.

Proponowane kolejne zmiany ustaw w czasie, kiedy nie miała szansy zaistnieć ustawa podpisana w dn. 26 październi-

ka 2015 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę świadczyć może tylko i wyłącznie o totalnej dezinformacji i wprowadzeniu w błąd

parlamentarzystów, którzy tak naprawdę nie będą wiedzieć za czym głosują.

Biorąc pod uwagę nasze bogate doświadczenie związane z pracami parlamentu i jego regulaminami, widzimy, iż ustawa ta

jest najwyraźniej najważniejszą w ostatnim półroczu dla funkcjonowania Rzeczpospolitej Polskiej, gdyż prace nad nią mają się odbyć

w ekspresowym tempie. W ciągu trzech dni projekt ma przejść prace w podkomisji i komisji zdrowia, czytanie i głosowanie w Sejmie

i Senacie (ostatnie posiedzenie Senatu RP przed wejściem w życie ustawy przypada na dzień 19 maja).

W chwili obecnej nawet osoby zaangażowane, na bieżąco śledzące losy ustawy oraz pilnie obserwujące ciągle pojawiające

się nowe projekty jej zmian nie wiedzą jak będzie wyglądała przyszłość fizjoterapii w Polsce dla pacjentów, fizjoterapeutów oraz jakie

skutki będzie miała dla całego systemu ochrony zdrowia w Polsce i budżetu państwa.

W związku z powyższym w imieniu wszystkich pacjentów i fizjoterapeutów Rzeczpospolitej Polskiej domagamy się

wejścia w życie uchwalonej przez Parlament 25 września 2015 r. i podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy

w planowanym terminie to jest 31 maja 2016 r.

Ustawa ta została w całości poparta przez członka Komitetu Stałego Komisji Medycznej Parlamentu Europejskiego Rolanda

Crapsa.

Premier Rządu Polskiego Pani Beata Szydło w piśmie z dnia 5 lutego 2016 r., skierowanym do Marszałka Sejmu Pana Marka

Kuchcińskiego nie widziała potrzeby procedowania innego projektu ustawy.

Dość już waśni i sporów!

W tej sytuacji występujemy do wszystkich zainteresowanych ustawą tj. parlamentarzystów, Rządu RP, środowiska fizjoterapeutów
i lekarzy, a przede wszystkim pacjentów do konstruktywnej dyskusji i współpracy w zakresie ewentualnych koniecznych zmian w wyżej wy
mienionej ustawie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozmawiać o takich zmianach w atmosferze spokoju i rzeczowego dialogu, uwzględ
niającego interesy wszystkich stron, w szczególności tych, na rzecz których pracujemy, czyli pacjentów. Proponujemy, aby takie spotkanie
odbyło się 17 czerwca 2016 r. w Hotelu Fabryka Wełny w Pabianicach, o godz. 13:00.

W sprawie spotkania prosimy o kontakt z biurem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii:

tel. 666 042 049, e-mail: biuro@fizjoterapia.org.pl.

Pabianice 16 maja 2016 r.

List otwarty ZG PTF w sprawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Za Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Prezes ZG PTF

dr n. med. Marek Kiljański




