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Szanowny Panie Ministrze,  

doceniamy Pana inicjatywę powołania zespołu ekspertów, który zajmie się opracowaniem strategii 

rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Polakom należy się właściwa ochrona zdrowia.  

 

System opieki zdrowotnej jest skomplikowany i składa się z wielu elementów: zespołów ludzkich, 

instytucji, a ich celem jest zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej. System ten nie opiera się dziś 

tylko na lekarzach, jak było to jeszcze kilkadziesiąt lat temu, ale jego podstawą jest praca zespołów 

składających się z profesjonalistów medycznych. Cały świat medycyny pracuje razem, a zawody 

medyczne w naturalny sposób uzupełniają się kompetencjami i dopiero wspólnie tworzą skuteczne 

terapie.  

Niezrozumiałe jest, dlaczego w powołanym zespole doradców zabrakło przedstawicieli 

najważniejszych zawodów medycznych, m.in. fizjoterapeutów czy diagnostów. Warto zapewne 

zwrócić także uwagę na brak ekspertów od zarządzania systemem ochrony zdrowia. Wydaje się 

oczywiste, że Pańscy doradcy, dla poziomu jakości dostarczanych i wypracowanych informacji, powinni 

reprezentować całe grupy zawodowe, a nie tylko poszczególne środowiska. Nigdy nie można do końca 

przekazać obiektywnych informacji, bo zawsze mamy doświadczenie w konkretnej organizacji. Dlatego 

tak ważne jest zapewnienie jak najszerszej reprezentatywności.  

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała podniesienie rangi rehabilitacji w krajowych systemach 

opieki zdrowotnej za strategiczny priorytet na najbliższe lata. Dlatego między innymi wprowadzono 

trzeci wskaźnik zdrowia, obok śmiertelności i zachorowalności, funkcjonowanie. Najważniejszym celem 

rehabilitacji jest właśnie optymalizacja poziomu funkcjonowania. Za rehabilitację w Polsce głównie 

odpowiadają fizjoterapeuci. I nie piszemy tego, żeby pokazać, jak jesteśmy ważni, tylko po to, żeby 

zwrócić uwagę na ważny obszar ochrony zdrowia, który został pominięty przez wąski dobór ekspertów.  

 



    

  

 

Jesteśmy przekonani, że poszerzony zespół ekspertów będzie dla Pana Ministra bardziej efektywnym  

i obiektywnym doradcą, a Polacy doczekają się wielu pozytywnych zmian.  

Po raz wtóry podkreślam, że deklarujemy wolę współpracy i wysoki poziom ekspertyzy w obszarze 

rehabilitacji, która stanowi istotny obszar systemu ochrony zdrowia.   
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