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Prezes

Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Szanowny Panie Prezesie

W odpowiedzi na pismo znak: DPR.23.2020.1 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie praktyki 

wyłączania przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) specjalisty w dziedzinie fizjoterapii 

do wystawiania zleceń na wyroby medyczne do których uprawnienie nadano dla 

magistra fizjoterapii, Departament Polityki Lekowej i Farmacji (DPLiF) uprzejmie 

informuje, że przychyla się do przedstawionego przez Państwa stanowiska oraz prosi 

o przyjęcie poniższego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 567) szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć fizjoterapeuta, 

który posiada tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 i spełnia wymagania określone 

w tym przepisie. A zatem aby zostać specjalistą fizjoterapii konieczne jest uzyskanie 

tytułu magistra. Stosowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. 

w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1267, z późn. zm.) określenie "specjalista w dziedzinie fizjoterapii" daje szerszy 

katalog uprawnień dla specjalistów jednakże nie zabierając im możliwości udzielania 

zleceń na wyroby medyczne jako magister fizjoterapii. Oznacza to, iż specjalista 

fizjoterapii posiada uprawnienia do wystawienia zleceń na dany wyrób medyczny jako 

magister fizjoterapii, ponieważ de facto taki tytuł posiada.

W tym miejscu należy podkreślić, że zarówno specjalista fizjoterapii jak i magister 

fizjoterapii, to osoby przygotowane w zakresie doboru i zlecania szerokiej gamy wyrobów
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medycznych osobom z różnymi problemami zdrowotnymi oraz nauczania posługiwania 

się nimi. Program kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku 

Fizjoterapia w dotychczasowym systemie kształcenia, jak również w nowym, określonym 

ww. ustawą, a w szczególności program specjalizacji, zawiera pogłębione treści 

w zakresie protezowania, ortezowania oraz zastosowania wyrobów medycznych.

Stworzenie fizjoterapeutom możliwości dobierania i zlecania szerszej grupy wyrobów 

medycznych, wpływa korzystnie na dostęp pacjentów do zaopatrzenia ortopedycznego, 

z uwzględnieniem edukacji w zakresie prawidłowego użytkowania zleconego 

zaopatrzenia.

Jednocześnie DPLiF uprzejmie informuje, że powyższe stanowisko zostało przekazane 

do Centrali NFZ z prośbą o jego przyjęcie i jednolite stosowanie.

Z poważaniem, 

Łukasz Szmulski 

p.o. Dyrektora 
/dokument podpisany elektronicznie/
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