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Prezes Rady Ministrów
Pani Jadwiga Emilewicz
Minister Rozwoju
Szanowni Państwo,
Jesteśmy świadomi, że w obecnej sytuacji epidemii COVID-19 dzieje się bardzo wiele
i w sytuacji kryzysu należy postępować ekstraordynaryjnie.
Mamy jednak moralny obowiązek apelować do Państwa i musimy przypominać o sytuacji
polskich fizjoterapeutów. My też działamy na pierwszym froncie: w wielu szpitalach
zajmujemy się pierwszym kontaktem z pacjentem (pomiar temperatury, procedury przyjęcia
do szpitala) oraz prowadzimy przyśpieszającą wyzdrowienie fizjoterapię oddechową.
Przygotowaliśmy zalecenia do fizjoterapii oddechowej w okresie epidemii oraz organizujemy
bezpłatne szkolenia online z tego zakresu. Podjęliśmy także starania w kierunku
zorganizowania wolontariatu.
Jednak w wielu miejscach, dla dobra pacjentów i ze względów epidemiologicznych,
fizjoterapia została wstrzymana. Pamiętajmy, że nasi pacjenci będą musieli kiedyś do nas
wrócić, żeby ratować swoje zdrowie. Do nas trafi też wielu nowych pacjentów z powikłaniami
po COVID-19. Na to wskazuje ekspertyza kliniczna, dostępne międzynarodowe zalecenia
dotyczące fizjoterapii oddechowej oraz doświadczenia opublikowane przez Chinese Medical
Association (CMA).
Niestety polska fizjoterapia może nie przetrwać, bo polscy fizjoterapeuci ponoszą olbrzymie
straty, a wielu z nich z dnia na dzień zostało odciętych w 100 proc. od źródeł utrzymania.

W załączeniu przekazujemy analizę wyjściową i oraz opis realnej roli fizjoterapii w systemie
zdrowia, konkretne rozwiązania, których wprowadzenie postulujemy.
Liczę, że ktoś z Państwa zapozna się tymi dokumentami i mam nadzieję na kontakt, będąc
do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę. Inaczej, napiszę to wprost, pacjenci przez kolejne
lata będą pozbawieni rehabilitacji.

Z wyrazami szacunku,
Prezes
Krajowej Rady Fizjoterapeutów

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

Do wiadomości:
−

Pan Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia

−

Pan Ryszard Terlecki, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

−

Pan Borys Budka, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska,
Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni

−

Pan Krzysztof Gawkowski, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy
Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)

−

Pan Władysław Kosiniak Kamysz, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo
Ludowe - Kukiz15

−

Pan Jakub Kulesza, Koło Poselskie Konfederacja

−

Pani Agnieszka Kaczmarska, Szef Kancelarii Sejmu

−

Pan Piotr Świątecki, Szef Kancelarii Senatu

−

Pani Maria Prokop, Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Rozwoju

