Kraków, 3 listopada 2020 r.
Sz. P. Filip Nowak
Prezes NFZ
ul. Rakowiecka 26/30
02528 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie
Polskie Towarzystwo pragnie wyrazić swoje poparcie dla planu podniesienia wyceny świadczeń z zakresu
indywidualnej pracy z pacjentem, masażu suchego ręcznego i limfatycznego o 20% i zabiegów kinezyterapeutycz‐
nych o 15%, jakie znalazły się w projekcie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie okre‐
ślenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne
w zakresie świadczeń  leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką z dn. 26 października 2020 r.
Jednocześnie nie możemy zaakceptować jakiejkolwiek obniżki wyceny świadczeń z zakresu fizykoterapii,
które już w tej chwili są wysoce niedoszacowane.
Nie rozumiejąc propozycji zawartej w projekcie zarządzenia, pragniemy przypomnieć, że fizykoterapia
jest integralną częścią fizjoterapii (ustawa o zawodzie fizjoterapeuty art 4, punkt 2, ust. 2, Dz. U. 2015 poz. 1994
z późn. zm.), jest częścią procesu kształcenia i nie ma żadnych podstaw naukowych, które dowodziłyby jej niesku‐
teczności. Jesteśmy szczególnie zdziwieni fragmentem uzasadnienia brzmiącym: „W związku z wielokrotnie pod‐
kreślaną przez KIF małą skutecznością w procesie terapeutycznym zabiegów fizykalnych oraz brakiem naukowego
potwierdzenia dla ich działania, zmniejszono o 50% wagę punktową zabiegów fizykalnych”, gdyż jako członkowie
Krajowej Izby Fizjoterapeutów, będący jednocześnie członkami towarzystwa naukowego – zupełnie nie możemy
się z tym zgodzić.
Jesteśmy przekonani, że wycena ogółu świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej nie może następować
na podstawie pogłosek i anonimowych opinii, natomiast powinna być jak najszybciej rzetelnie zweryfikowana, za‐
równo w zakresie realnych kosztów, jaki i naukowo udowodnionej skuteczności, przez Agencję Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji.
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, jako towarzystwo naukowe zrzeszające wielu wybitnych polskich fizjote‐
rapeutów – teoretyków i praktyków, deklaruje chęć jak najszerszej współpracy w zakresie dokonywania takiej oceny.
Z wyrazami szacunku

Pismo przesłane do wiadomości:
• Ministra Zdrowia, Adama Niedzielskiego,
• Konsultanta krajowego w dz, rehabilitacji prof Piotra Majchera,
• Konsultanta krajowego w dziedzinie balneol. i med. fizyk. dr. Roberta Szafkowskiego,
• Prezesa PTBiMF, dr. Jacka Chojnowskiego,
• Konsultanta krajowy w dziedzinie fizjoterapii prof. Jana Szczegielniaka.
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