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Pan  

Filip Nowak 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

 

po dokonaniu szczegółowej analizy projektu Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego 
zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja 
lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką – 
wobec nieuwzględnienia postulatów środowiska oraz potrzeb i założeń tej dziedziny medycyny – 
Pracodawcy RP wyrażają sprzeciw wobec zaproponowanych zmian. W perspektywie postępującej 
inflacji i wzrostu kosztów działalności rozwiązania te zamiast wspomagać rozwój rehabilitacji w Polsce, 
doprowadzić mogą do jej zapaści.   

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż kwestią pryncypialną w rehabilitacji leczniczej jest 
optymalne dostosowanie zabiegów do potrzeb danego świadczeniobiorcy bez czego cały proces 
terapeutyczny jest nieskuteczny. Decyzje lekarza lub fizjoterapeuty w tym zakresie nie mogą być 
ograniczane przez wytyczne urzędników, które – za sprawą zapisów Zarządzenia – będą wpływały na 
możliwy kształt terapii.       

Odnosząc się do kwestii przedłożonych wyszacowań świadczeń medycznych wskazujemy, iż 
mimo licznych zapowiedzi znaczących podwyżek, projekt w zasadniczej części utrzymał lub ograniczył 
dotychczasowe nakłady na realizację poszczególnych procedur, gwarantując niewielką zwyżkę jedynie  
w kilku zakresach. Zaznaczamy, że regulacje te w żaden sposób nie zrównoważą i nie pokryją kosztów 
bieżącej działalności, które nadal będą rosły.  Nie wspominamy również nawet o braku możliwości 
zabezpieczenia środków na nowe wyposażenie, zapewniające tak manifestowaną jakość w ochronie 
zdrowia oraz braku możliwości wyasygnowania kwot na ustawowe,  przyszłoroczne podwyżki 
wynagrodzeń personelu. To z kolei spowoduje odpływ rzeszy pracowników z publicznego systemu 
opieki zdrowotnej.     

Mając na uwadze powyższe, niezbędne jest zwiększenie wartości punktowej świadczeń.  
Szczególne znaczenie ma w tym względzie konieczna zwyżka wyceny fizjoterapii realizowanej  
w warunkach domowych, która  będzie w niedługim czasie szacowana poniżej kosztów realizacji.  
Równie istotne jest znaczące podniesienie pominiętej w Zarządzeniu wyceny świadczeń stacjonarnej 
rehabilitacji leczniczej. Wskazujemy, że brak zwiększenia finasowania – zwłaszcza rehabilitacji 
neurologicznej, obecnie krytycznie zagrożonej likwidacją w wielu ośrodkach – spowoduje brak 
możliwości świadczenia usług tych zakresów i pozostawienie rzeszy pacjentów bez opieki medycznej. 

W imieniu członków Forum Rehabilitacji Pracodawców RP, prosimy Pana Prezesa o pilne 
spotkanie celem przedyskutowania przedstawionych kwestii. 

 
                  Z wyrazami szacunku  

 Wiceprezydent Pracodawców RP 

 

Jerzy Karwowski 
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