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Szanowny Panie Prezesie,
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 6 listopada 2020 r. dotyczące zmiany wyceny
świadczeń w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ1, uprzejmie proszę o przyjęcie następującej
informacji.
Przedstawiony do konsultacji projekt zmiany zarządzenia Prezesa NFZ zakładał
zwiększenie o 60% wagi punktowej wizyty fizjoterapeutycznej, 20% wagi produktu
rozliczeniowego dla indywidualnej pracy z pacjentem, masażu suchego ręcznego
i limfatycznego oraz o 15% zabiegów kinezyterapeutycznych. Zmiany te zostały
przeprowadzone w oparciu o analizę wykonania w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna
i domowa za 2019 rok. Koszty zwiększenia wagi punktowej zabiegów kinezyterapeutycznych
i wizyty zawierały się w kwocie powstałej po obniżeniu wagi punktowej zabiegów fizykalnych.
Biorąc pod uwagę wielokrotne zgłoszenia świadczeniodawców oraz środowisk związanych
z rehabilitacją, jak również dążenie przedstawicieli fizjoterapeutów do większego
zaangażowania się w proces terapeutyczny a nie odtwórcze bodźcowanie pacjentów
zwiększoną ilością zabiegów fizykalnych, dla których podważano skuteczność ich
oddziaływania.
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Projekt z dnia 26 października 2020 r. zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania
realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie
dzieci i dorosłych ze śpiączką.

www.nfz.gov.pl

ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
tel. 22 572 61 00, fax 22 572 63 35, e-mail sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl

Do przedstawionego projektu zgłoszono szereg opinii, które zakwestionowały
skuteczność

takiego

rozwiązania

dla

próby

spełnienia

oczekiwań

środowiska

fizjoterapeutycznego w zakresie podniesienia wyceny świadczeń w odniesieniu do pracy
terapeuty z pacjentem w systemie 1:1. Prezes NFZ po zebraniu opinii w tym zakresie
zdecydował o kształcie powyższego projektu.
Z uwagi na zakończone prace AOTMiT w zakresie zmiany organizacji udzielania
świadczeń rehabilitacyjnych w systemie publicznego płatnika i jednocześnie brak taryfikacji
tych świadczeń Fundusz mógł działać tylko w zakresie środków finansowych, którymi
dysponuje na realizację świadczeń rehabilitacyjnych. Tym samym wzrost wyceny wszystkich
świadczeń może być rozpatrywany w przyszłości, w sytuacji przeprowadzenia przez AOTMiT
taryfikacji przedmiotowych świadczeń.
W związku z powyższym Prezes NFZ zdecydował pozostawić wycenę świadczeń
w rodzaju rehabilitacja lecznicza na dotychczasowym poziomie. Ponadto zdecydował
skierować pismo do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie działań zmierzających do
przeprowadzenia wyceny świadczeń w przedmiotowym rodzaju.

Z poważaniem,
Leszek Szalak
Dyrektor Departamentu
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
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Do wiadomości:
Pan Michał Misiura Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia - pismo
z dnia 10 listopada 2020 r. (znak: DLF.736.42.2020.KA).

2

