Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii
ul. Jana Pawła II 68
95200 Pabianice
Pabianice, 14 kwietnia 2021 r.
Sz. P. Filip Nowak
Prezes NFZ
ul. Rakowiecka 26/30
02528 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie
Dziękujemy za odpowiedź na nasze pismo dotyczące zarządzenia prezesa NFZ nr 62/2021/DSOZ. Otrzy‐
mujemy w nim wyjaśnienie, że wszelkie niekorzystne zmiany zostały poprawione w zarządzeniu nr 64/2021/DSOZ
z 9 kwietnia. Tyle, że jeszcze tego samego dnia ukazało się zarządzenie nr 65/2021/DSOZ, które przywraca niedo‐
puszczalne wyceny procedur z zakresu fizykoterapii. Chcielibyśmy się dowiedzieć czy odpowiedź z 12 kwietnia była
już nieaktualna w momencie jej tworzenia, czy też może zarządzenie 65/2021/DSOZ jest kolejną pomyłką, która zo‐
stanie (mamy nadzieję, że jak najszybciej) skorygowana?
NFZ dotąd stał na stanowisku, że zmianę wyceny procedur może wykonać wyłącznie w oparciu o dane
z AOTMiT, a jednak, jak widzimy, dokonano obniżenia wycen i to na podstawie pogłosek o tym, że nie ma nauko‐
wych dowodów skuteczności fizykoterapii. Wydaje się, że w tej kwestii najrzetelniej wypowiedzieć mogłyby się je‐
dynie towarzystwa naukowe (np. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Stowarzyszenie Specjalistów
Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji), z którymi mimo naszych nieustannych próśb – NFZ nie próbuje na‐
wet się skonsultować.
Szanowny Panie Prezesie, nas – fizjoterapeutów nie interesuje z kim będziemy współpracować w NFZ. Nam
zależy jedynie na tym, aby przez wewnętrzne błędy w ramach NFZ nie ucierpieli ani pacjenci ani, ciężko pracujący
w już bardzo trudnych pandemicznych warunkach, fizjoterapeuci.
Obecna sytuacja wymusza zorganizowanie spotkania (w formie bezpośredniej lub zdalnej), o którym pisali‐
śmy w poprzednim piśmie.
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