
    

  

Prezes 
Krajowej Rady Fizjoterapeutów 
dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 

Warszawa, dnia 25 marca 2020 r.  
DPR.42.2020.1 

 
Pan 
Prof. dr hab. Łukasz Szumowski 
Minister Zdrowia  

 
 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W nawiązaniu do pisma z dnia 17 marca 2020 r. (znak: SRF.57.2020.MK.1) oraz w związku ze stanem 

epidemii, wprowadzonym na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), 

ponownie zwracam się z pilnym wnioskiem o nowelizację rozporządzenia w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, poprzez umożliwienie fizjoterapeutom udzielania 

świadczeń również w formie porady lub konsultacji z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych 

lub innych systemów łączności.  

Wskazaną zmianę uzasadnia nie tylko konieczność zrównania uprawnień osób wykonujących zawody 

medyczne do udzielania świadczeń gwarantowanych we wskazanych powyżej formach (obecnie taka 

forma przewidziana jest dla porad udzielanych przez lekarzy oraz pielęgniarki, położne), lecz również 

konieczność zachowania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów,  

z zachowaniem bezpieczeństwa ich udzielania, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń 

wirusem SARS-CoV2. Wprowadzony ww. rozporządzeniem stan epidemii w sposób istotny ogranicza 

prowadzenie działalności leczniczej w ramach podpisanych umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, w tym również rehabilitacji leczniczej, natomiast zgodnie z komunikatem Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r., opublikowanym na stronie Centrali NFZ 

skierowanym do świadczeniodawców udzielających świadczeń  w rodzaju podstawowa opieka 

zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna, m.in. przypomniano, „że § 9 ust. 5 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej zobowiązuje świadczeniodawcę do niezwłocznego podjęcia czynności  

w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń. Tym samym, w celu zachowania ciągłości,  

a jednocześnie uwzględniając ryzyko transmisji zakażenia COViD-19, świadczeniodawca powinien 

niezwłocznie dokonać zmian w organizacji przyjęć, umożliwiających kontynuację udzielania świadczeń 

za pomocą systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności oraz osobiście w sytuacjach 

tego wymagających”. Należy w tym miejscu podkreślić, że wymóg określony w § 9 ust. 5  

ww. rozporządzenia dotyczy świadczeń realizowanych również w innych zakresach, w tym świadczeń 

rehabilitacyjnych, co do których nie podjęto żadnych alternatywnych rozwiązań (teleporad), 



    

  

umożliwiających wywiązanie się świadczeniodawców z obowiązku, o którym mowa  

w ww. komunikacie. Rehabilitację leczniczą zupełnie pominięto w rozwiązaniach umożliwiających 

udzielanie świadczeń w tej trudnej i nadzwyczajnej sytuacji, co niewątpliwie będzie skutkowało 

cofnięciem efektów dotychczasowej terapii i progresem niekorzystnych zmian utrudniających 

funkcjonowanie pacjentów, jak również pogorszeniem sytuacji świadczeniodawców, którzy będą 

zmuszeni do obniżenia potencjału kadrowego wykazanego do realizacji świadczeń finansowanych  

ze środków publicznych. Nieuwzględnienie wniosku Krajowej Izby Fizjoterapeutów przełoży się  

na sytuację po stanie epidemii, kiedy będzie bardzo duże zapotrzebowanie na rehabilitację zarówno 

pacjentów po przebyciu COVID-19, jak również unieruchomionych przez dłuższy czas w domu, a duża 

część fizjoterapeutów odejdzie z zawodu.  

Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych umów, konieczność zapobieżenia 
cofnięciu dotychczasowych efektów leczniczych u pacjentów, konieczność kontynuacji udzielanych 
świadczeń oraz konieczność minimalizacji ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się zakażeń,  
w ocenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów, zmiana w kierunku umożliwienia fizjoterapeutom udzielania 
świadczeń w formie porady lub konsultacji z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych  
lub innych systemów łączności, jest nie tylko zasadna, ale w tej sytuacji wręcz konieczna.  

Wychodząc naprzeciw postulatom podmiotów udzielających świadczeń fizjoterapeutycznych 
komercyjnie, Krajowa Izba Fizjoterapeutów udostępniła dodatkową funkcjonalność na stronie 
internetowej ,,Znajdź Fizjoterapeutę", dostępnej pod adresem znajdzfizjoterapeute.pl, umożliwiającą 
realizację usługi w ramach telerehabilitacji. Niezależnie od tego telerehabilitacja (czyli 
porada/konsultacja fizjoterapeuty za pomocą ww. systemów teleinformatycznych lub innych 
systemów łączności) funkcjonuje w obecnej praktyce wielu podmiotów, które nie chcą pozostawić 
swoich pacjentów bez opieki. Jednocześnie telerehabilitacja pozwala zindywidualizować pracę  
z pacjentem i dostosować ją do naturalnych warunków mieszkaniowych pacjenta. Praktyka 
funkcjonowania ww. form realizacji świadczeń potwierdza ich skuteczność, bezpieczeństwo  
oraz dostępność. 

Wymaga także podkreślenia, że formą telerehabilitacji jest również akcja ,,Aktywny senior w domu", 
realizowana przez KIF we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Telerehabilitacja z powodzeniem 
funkcjonuje także w innych państwach. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż propozycja brzmienia treści znowelizowanych przepisów została 
przesłana przy piśmie KIF z dnia 17 marca 2020 r., a także w załączniku do niniejszego pisma.  

 

   Z wyrazami szacunku, 
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