
Raport z działań i zadań realizowanych przez Zespół Tematyczny do spraw Medycyny 

Fizykalnej i Balneoklimatologii oraz Fizjoterapii Uzdrowiskowej. 

W ciągu trzech lat zmieniła się liczba czynnych uczestników naszego zespołu zrezygnowały dr 

Magdalena Weber-Rajek, mgr Agnieszka Irena Kurach- zawiesiła czasowo ze względów rodzinnych, 

mgr Szymon Adam Kijanka- rezygnacja, mgr Piotr Klimkowski – zawiesił czasowo na ostatnim 

spotkaniu.  

W trakcie tego czasu odbyło się XI posiedzeń. Szczegóły przedstawiono w planach posiedzeń oraz 

protokołach po spotkaniach.  

Poniżej przedstawiam szczegóły: 

1. Opracowanie propozycji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego zapisach 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego załącznika nr 1 do Zarządzenia - 
Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń 
gwarantowanych – uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci i dorosłych 

2. Opracowano propozycję aktualizacji załącznika nr 4 -  „Zarządzenia nr 63/2016/DSM Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe”. „Wykaz zabiegów z 

wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych”. Współpraca z zespołem pracującym nad 

aktualizacją katalogu ICD 9 

3. Przygotowanie draftu pism do MZ w sprawie potrzeby reformy w obszarze lecznictwa 

uzdrowiskowego oraz zmian przepisów warunkujących świadczenia gwarantowane w tym 

zakresie oraz realizację świadczeń poprzez wskazanie udziału fizjoterapeuty w tym procesie, 

poprzez określenie jego kompetencji oraz norm zatrudnienia. 

4. Draft pisma deklarującego gotowość współpracy z innymi środowiskami, między innym Polskim 

Towarzystwem Balneologii  Medycyny Fizykalnej, Polskim Towarzystwem Rehabilitacji 

Medycznej, w opracowywaniu standardów leczenia uzdrowiskowego, zgodnie z wypracowaną 

już koncepcją i propozycją zmian w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowaną i 

opracowana przez zespół powołany przez Ministerstwo Zdrowia pod przewodnictwem 

Konsultanta Krajowego w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej, w sprawie opracowania 

koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego. Raport przedstawiony do 

weryfikacji przez Ministerstwo Zdrowia, pod koniec 2018 roku. 

Podstawowym zadaniem w tym obszarze, jest  opracowanie standardów z podziałem na 

profile leczenia oraz rzetelna wycena procedur przez AOTMiT. Efektem tych działań, ma być 

poprawa jakości świadczonych usług, zgodnie z propozycją zmian Zarządzenia Prezesa NFZ 

z dnia 27.05.2019 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 

lecznictwo uzdrowiskowe. 

5. Analiza oraz komentarze do raportu w sprawie opracowania koncepcji zmian w zakresie 

systemu lecznictwa uzdrowiskowego – opracowanie przez członków zespołu. 

6. Bieżąca pomoc w odpowiedziach na pytania przesyłanych przez wiceprezesa Jacka Koszelę 

dotyczących obszaru lecznictwa uzdrowiskowego 
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