
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Zarząd Główny
PCM Zakład Rehabil itacj i , 95-200 Pabianice ul, Jana Pawła I I 68, tel. +48 42 22-53-827,

e-mail : biuro@fizjoterapia.org.pl www.fizjoterapia.org.pl www.facebook.pl/PolskieTowarzystwoFizjoterapii

NR KONTA: Zarząd Główny PTF Pabianice Nordea Bank Polska S.A. 561 4401 2440000000001 832767

Pabianice, 27 stycznia 2017 r.

Szanowny Pan

Tomasz Niewiadomski

Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Szanowny Panie Prezesie
Od kilku miesięcy w środkach masowego przekazu prezentowany jest projekt pana Konstantego

Radziwiłła – Ministra Zdrowia dotyczący likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiąże się to też

z utworzeniem sieci szpitali, których budżetowanie ma obejmować nadwykonania. Takie rozwiązanie ma

na celu zapewnienie ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń a tym samym może spowodować

przeniesienie środków finansowych na ten cel poprzez zmniejszenie ich a czasami likwidację

finansowania ze środków publicznych dla prywatnych placówek świadczących usługi w zakresie ochrony

zdrowia. Sprawa szczególnie budzi niepokój wśród fizjoterapeutów prowadzących działalność

gospodarczą w oparciu o umowy z NFZ. Wielu z nich ma podpisane kontrakty do końca czerwca 2017

roku i już dziś nie ma pewności na ich przedłużenie choćby do końca 2017 roku. Istnieje uzasadnione

podejrzenie, że planowane w budżecie ochrony zdrowia środki finansowe w pierwszej kolejności zostaną

skierowane na spłatę zobowiązań i nadwykonań w ramach sieci szpitali w tym również rehabilitacj i

leczniczej oferowanej przez te szpitale, co może drastycznie ograniczyć finanse przeznaczone na rzecz

prywatnych gabinetów rehabilitacj i leczniczej . Spowoduje to ograniczenie konkurencyjności prywatnych

gabinetów rehabilitacj i a w skrajnych sytuacjach, w przypadku braku kontynuacji podpisywania umów

z NFZ może spowodować konieczność ich zamknięcia. Jako Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

odpowiedzialny za współpracę z NFZ oraz innymi płatnikami, (przynajmniej tak wynika z przedstawienia

Pana przez Prezesa KIF Macieja Krawczyka, bo nadal nie mamy przedstawionych uchwał), ze względu na

liczne pytania mailowe i telefoniczne, w imieniu zainteresowanych zwracamy się do Pana z następującymi

pytaniami, prosząc o odpowiedź zgodnie z terminem przewidzianym w KPA:

1 . Jakie są planowane działania NFZ w sprawie prywatnych świadczeniodawców z zakresu rehabilitacj i

leczniczej , którym kończy się kontrakt w czerwcu 2017 roku?

2. Czy NFZ przewiduje podpisanie aneksów z prywatnymi świadczeniodawcami do końca 2017 roku lub

dłużej?

3. Czy wiadomo Panu jak następca NFZ planuje rozdysponować środki finansowe z uwzględnieniem

w szczególności prywatnych gabinetów rehabilitacj i leczniczej?

4. Skoro prawie wszystkim podmiotom, z powodu realnego niebezpieczeństwa braku przedłużenia umów

z NFZ grozi bankructwo, jakie działania podejmie Pan w sprawie ochrony prywatnych gabinetów przed

stratami lub upadkiem?
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