23.07.2015 r.
Konferencja prasowa
w sprawie poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

SAMODZIELNA FIZJOTERAPIA
- NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW

rocznica projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
23 lipca 2014 roku - projekt wpływa do Sejmu RP

2014

23 lipca
15 grudnia

Projekt wpływa do Sejmu
Projekt zostaje skierowany do I czytania w komisjach

2015

19 marca
16 czerwca
3 lipca
7 lipca
15 lipca

Pierwsze czytanie w komisjach
Praca w podkomisji
po pierwszym czytaniu

15 lipca

Zakończenie prac podkomisji

21 lipca

Sprawozdanie podkomisji

Nagłe przyspieszenie prac

2014
23 lipca
15 grudnia
2015

2014
Projekt wpłynął do sejmu
Projekt zostaje skierowany
do I czytania w komisjach

1 grudnia

2015
30 stycznia

19 marca
16 czerwca
3 lipca
7 lipca
15 lipca

Projekt wpływa do biura NIL

Stanowisko Prezydium NRL

Pierwsze czytanie
w komisjach
Praca w podkomisji
po pierwszym czytaniu

6 lipca
10 lipca

15 lipca

Zakończenie prac podkomisji

21 lipca

Sprawozdanie podkomisji

17 lipca

List Prezesa NRL/oburzający
sposób legislacji
Stanowisko Prezydium NRL
List Prezesa NRL/prośba
o wstrzymanie prac

Nagłe przyspieszenie prac

16 czerwca 2015 r. - 2 godziny
rozpatrzono art. 1-8
3 lipca 2015 r. – 20 minut
Wiceminister Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki zgasza poprawki
do projektu ustawy, liczące łącznie 89 stron (sam projekt liczy 57 stron)!
Przewodniczący Podkomisji Dariusz Dziadzio
mobilizuje wszystkich członków Podkomisji do zapoznania się
z poprawkami do dnia 7 lipca 2015 r.
(4 dni, łącznie z weekendem)
i zaopiniowania ich do tego dnia.

Nagłe przyspieszenie prac

7 lipca – 1,5 godziny

dyskusja ogólna
Pani Poseł Prof. Józefa Hrynkiewicz zgłasza poprawki (39 stron)

14 lipca – 3,5 godziny

rozpatrzono art. 9-13
Opinię do projektu zgłaszało m. in. Polskie Towarzystwo
Rehabilitacji Medycznej, a także
– krytyczne uwagi i poprawki zgłasza Pani Poseł Józefa Hrynkiewicz
Poprawki odrzucone.

15 lipca – 10,5 godziny
przyjęto sprawozdanie

Błędy w projekcie ustawy i w procesie legislacyjnym:
! Brak opisanego procesu uzyskiwania zawodu fizjoterapeuty
!Brak pełnego opisu zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty
i wykazu czynności zawodowych w uzależnieniu od kompetencji
! Brak opinii ministra zdrowia na temat projektu ustawy
! Brak opinii biura analiz sejmowych ani szefa kancelarii Sejmu RP
potwierdzających, że ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej
! Niedopuszczalne – w świetle prawa UE –
uwolnienie zawodu uznanego za zawód paramedyczny
! konflikt interesów: pan poseł Dariusz Dziadzio
– przedstawiciel wnioskodawców i jednocześnie
przewodniczący podkomisji rozpatrującej ten projekt

W obecnym stanie prawnym
za leczenie chorego odpowiada lekarz
a świadczenia zdrowotne w rehabilitacji leczniczej
realizuje zespół wielu specjalistów,
których działania powinien koordynować lekarz
specjalista rehabilitacji medycznej
ponieważ do jego kompetencji należy
postępowanie diagnostyczno-lecznicze

Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 2. 1. Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez
osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone
odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych,
w szczególności:
• badaniu stanu zdrowia,
• rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im,
• leczeniu i rehabilitacji chorych,
• udzielaniu porad lekarskich,
• a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

Jak dalece może być samodzielny fizjoterapeuta,
który nie ma pełnej wiedzy na temat stanu zdrowia chorego?
(1)
Zapisano w ustawie, że „Fizjoterapeuta ma prawo wglądu do dokumentacji
medycznej pacjenta oraz do uzyskania od podmiotu udzielającego świadczeń
zdrowotnych pełnej informacji w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu,
proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych,
zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych
działań, w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń
zdrowotnych.

Jak dalece może być samodzielny fizjoterapeuta,
który nie ma pełnej wiedzy na temat stanu zdrowia chorego?
(2)
Oczekiwanie tak daleko idących informacji od lekarza wskazuje jasno na brak
możliwości podejmowania się przez fizjoterapeutę samodzielnej kwalifikacji
do zabiegów fizjoterapeutycznych. To tzw. „samodzielne” kwalifikowanie
przez fizjoterapeutę na zabiegi fizjoterapeutyczne spowoduje, że po
uchwaleniu ustawy w procedowanej wersji, pacjent będzie pokonywał dłuższą
drogę, bo w odwróconym kierunku; zamiast od lekarza do fizjoterapeuty –
będzie wędrował od fizjoterapeuty do lekarza – po informacje o stanie zdrowia
i z powrotem do fizjoterapeuty.

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń
i zweryfikowanie kompetencji fizjoterapeutów ?
(1)
Fałszywe są nadzieje na zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu
fizjoterapii, oraz zapowiedzi weryfikacji kompetencji fizjoterapeutów, które ma
spowodować ustawa w obecnej formie.
W dniu wejścia w życie ustawy prawo wykonywania zawodu otrzymają wszyscy
fizjoterapeuci – wymienieni w Rozdz. 3. Art. 14. ust. 3.: absolwenci szkół policealnych
publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, którzy uzyskali tytuł
zawodowy technika fizjoterapii, absolwenci AWF na kierunku wychowanie fizyczne, który
uzyskał tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończył 3-miesięczny kurs specjalizacyjny z
rehabilitacji zgodnie z przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, oraz osoby,
które uzyskały tytuł zawodowy fizjoterapeuty oraz zdały Państwowy Egzamin
Fizjoterapeutyczny.

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń
i zweryfikowanie kompetencji fizjoterapeutów ?
(1)
Jeszcze w 2012 roku Konsultant Krajowy w dziedzinie Fizjoterapii na temat
poziomu przygotowania fizjoterapeutów do wykonywania zawodu stwierdza:
Fragment z ww.: cyt. "W efekcie szkolimy tysiące niekompetentnych
"specjalistów", którzy stanowią obecnie jedną z liczniejszych grup
bezrobotnych w kraju - mówi profesor.
Na dowód takiej oceny przytacza wyniki badania ankietowego
przeprowadzonego wśród studentów różnych uczelni kształcących
fizjoterapeutów.
78% badanych przyznała w nim, że pomimo nauki nie czuje się przygotowana
do zawodu."

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń
i zweryfikowanie kompetencji fizjoterapeutów?
(2)
Największe wątpliwości budzi zapis Rozdz. 2 Art. 3.ustęp 2. wyposażający
fizjoterapeutę (mgr i specjalistę fizjoterapii) w możliwość kwalifikowania do
zabiegów fizjoterapii.
Kwalifikacja do zabiegu wymaga podjęcia diagnostyki lekarskiej i pełnej
znajomości wydolności organizmu oraz umiejętności przewidywania reakcji na
zadane obciążenia i rodzaje energii stosowane w fizykoterapii, znajomości
przeciwwskazań.

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń
i zweryfikowanie kompetencji fizjoterapeutów ?
(3)
Czy ma uzasadnienie przyznanie fizjoterapeutom (mgr fizjoterapii i
specjalistom fizjoterapii) uprawnień w zakresie wystawiania zleceń na
zaopatrzenie w wyroby medyczne? Poprzez dokonanie zmiany w
ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345) w art. 2 w pkt. 14 dodaje się lit. f
w brzmieniu: „f) fizjoterapeutę w zakresie wystawiania zleceń na
zaopatrzenie w wyroby medyczne”.

Odmowa wykonania zlecenia i zmiana zlecenia lekarza
bez weryfikacji słuszności odmowy
W art. 7 pkt. 2. pozostawiono fizjoterapeucie możliwość odmowy wykonania
zlecenia i zmiany zlecenia wydanego przez lekarza. Co prawda w wyniku
dokonanych poprawek zobowiązano Go do odnotowania tego faktu w
dokumentacji pacjenta oraz do poinformowania lekarza, lecz nie określono
metod weryfikacji słuszności odmowy.
Fizjoterapeuta nie uzgadnia z lekarzem zlecającym zmiany, a jedynie informuje
o dokonanych zmianach – to całkowite zaprzeczenie zasad dobrej współpracy
w zespole interdyscyplinarnym.

Zapowiadane „wątpliwe zwiększenie” dostępności
do zabiegów fizjoterapii jest więc w istocie zagrożeniem
bezpieczeństwa chorego i może być przyczyną opóźnienia
włączenia prawidłowego leczenia oraz zwiększenia nakładów
na zabezpieczenie społeczne osób z przewlekłymi chorobami
i niepełnosprawnością.

Postępowanie diagnostyczno-lecznicze lekarza specjalisty
na przykładzie pacjenta z objawami rwy kulszowej:
(1)
Diagnostyka różnicowa w kierunku:
- wypadnięcia krążka międzykręgowego (diagnoza kliniczna,
diagnostyka obrazowa - ocena wyników badań – weryfikacja
diagnozy klinicznej , opracowanie programu leczenia do innego
specjalisty w celu dalszego leczenia lub programu rehabilitacji, w
tym m.in. skierowanie na fizjoterapię
- osteoporozy i powolnego złamania trzonów kręgowych
(pogłębienie diagnostyki)
- choroby nerek (skierowanie do lekarza nefrologa)
- niestabilności kręgosłupa (skierowanie do lekarza specjalisty
ortopedy)

Postępowanie diagnostyczno-lecznicze lekarza specjalisty
na przykładzie pacjenta z objawami rwy kulszowej:
(2)
Diagnostyka różnicowa w kierunku:
- nowotworów kości i narządów miednicy pierwotne i przerzuty lub
(skierowanie na odpowiednie badania - zasięgnięcie opinii innego
specjalisty)
- osteomyelitis (infekcja wewnątrz kości udowej) grożąca
złamaniem kości (skierowanie na badanie kości)
- zmian zapalnych (infekcje bakteryjne i choroby immunologiczne –
toczeń, rzs, łzs, zzsk), chorób reaktywnych (chlamydioza, borelioza)
bądź zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa (skierowanie na
odpowiednie badania - zastosowanie odpowiednich leków
przeciwzapalnych przy uwzględnieniu chorób współistniejących
- skierowanie na odpowiednie zabiegi

Dla dobra pacjenta
do lekarza należy:
- rozpoczęcie leczenia,
- wykluczenie chorób wymagających leczenia
u innych specjalistów,
- kwalifikowanie do leczenia rehabilitacyjnego
m.in. metodami fizjoterapii, psychoterapii,
farmakoterapii i innymi.

Wg projektu ustawy wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności na:
(1)
2. Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń
zdrowotnych, w szczególności na:
1) diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
2) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;
3) skreślony;
4) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
5) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
6) zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345);
7) dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
8) nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;

Wg projektu ustawy wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności na:
(2)
9) prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu
zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i
wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
10) wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie stanu funkcjonalnego osób
poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
11) nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do
zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.
Nie można uznać , iż wpis Ministra Gospodarki i Pracy (8.12. 2004) w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oznacza, iż
fizjoterapeuci posiadają wykształcenie medyczne. Kształcenie na kierunku
Fizjoterapia jest międzyobszarowe. Fizjoterapia wywodzi się i czerpie z nauk o
kulturze fizycznej , Elementy nauk o zdrowiu i nauk medycznych w programie
kształcenia nie upoważniają do stwierdzenia ,ze zawód fizjoterapeuty może być
samodzielnym zawodem medycznym

Fizjoterapeuta udziela świadczeń samodzielnie – ale są wyjątki...
W projekcie zapisano, że zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem
medycznym.
4. Świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 2, udziela samodzielnie
fizjoterapeuta posiadający tytuł:
1) magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1;
2) magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2–7, oraz
co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty;
3) licencjata uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 lub 3,
oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty;
4) zawodowy technika fizjoterapii uzyskany w sposób, o którym mowa w art.
14 ust. 3 pkt 8, oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie
fizjoterapeuty.
5. Fizjoterapeuta, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 i 4 nie może kwalifikować do
świadczeń zdrowotnych określonych w ust. 2 pkt 2 i 4 oraz udzielać świadczeń
zdrowotnych określonych w ust. 2 pkt 6 i 10.

Dokonywanie funkcjonalnej oceny stanu osoby, która ma być
poddawana rehabilitacji
oraz kwalifikowanie do zabiegów
to
postępowanie diagnostyczno-lecznicze,
które powinno należeć wyłącznie do lekarza!

Europejskie standardy organizacji opieki w rehabilitacji
Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw budzi niepokój
głównie ze względu na rozdźwięk jaki tworzy pomiędzy proponowanymi w niej
regulacjami prawnymi zawodu fizjoterapeuty, a europejskimi standardami
organizacji opieki
w rehabilitacji.
W zdecydowanej większości krajów UE buduje się obecnie strategiczne plany
rozwoju rehabilitacji w oparciu o składający się
z wielu specjalistów zespół (lekarza, pielęgniarkę, fizjoterapeutę, psychologa,
ortotyka, pedagoga i innych w zależności od potrzeb.) Warunkiem wysokiej
jakości leczenia i realizacji wszystkich potrzeb rehabilitacyjnych chorego jest
współpraca pomiędzy wszystkimi profesjonalistami biorącymi udział w
procesie rehabilitacji.

Rehabilitacja medyczna
Physical and Rehabilitation Medicine (PRM)

Definicja według Sekcji Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji
Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS):
„niezależna specjalność medyczna zajmująca się poprawianiem funkcjonowania
w aspekcie somatycznym i poznawczym, aktywności (w tym zachowania),
uczestnictwa (w tym jakości życia) i modyfikowaniem czynników osobowych i
środowiskowych warunkujących funkcjonowanie.
Podejmowane działania dotyczą osób we wszystkich grupach
wiekowych, w stanach i chorobach wywołujących niepełnosprawność i
obejmują prewencję, diagnostykę i leczenie”.











30 countries are full members of the UEMS PRM Section :
27 countries of the European Union,
plus Norway, Iceland and Switzerland.
Turkey and Croatia are considered as "Associated Countries".
Serbia, Montenegro, and Bosnia and Herzegovina are invited to our general
assemblies as "Observers".
Physical and Rehabilitation Medicine is recognized as a full specialty
in all the member countries of the UEMS PRM Section.
In this population of 500.000.000 inhabitants, more than 14.000 specialists in
Physical and Rehabilitation Medicine practice.
More than 1500 trainees are getting ready for practicing our specialty.

Rehabilitacja medyczna w Europie
Zawarty w dokumencie przyjętym przez
trzy wiodące organizacje europejskie
reprezentujące medycynę fizykalną
i rehabilitację opis podstawowych zasad
specjalistycznej rehabilitacji zapewnia pełną
autonomię i poszanowanie kompetencji
wszystkich członków zespołu, ale powierza
koordynującą rolę lekarzowi , który tworzy
warunki usystematyzowanej opieki medycznej
skierowanej na uzyskanie możliwie najwyższego
stopnia sprawności, aktywności i integracji
społecznej chorego.

The Field of Competence of Physical and Rehabilitation Medicine
Physicians - Part One
e-book of Professional Practice Committee of UEMS PRM

Komitet Praktyki Profesjonalnej
• Opis, rozwój i definiowanie zakresu kompetencji lekarza
specjalisty PRM w Europie
• Definiowanie sposobów współpracy z przedstawicielami innych
specjalności medycznych i niemedycznych na różnych polach
działań i współpracy (ostry oddział szpitalny, zespół
rehabilitacyjny, programy opieki zintegrowanej, rehabilitacja
środowiskowa, rehabilitacja specyficznych grup pacjentów).
• Harmonizacja praktyki profesjonalnej w krajach Europy
• Integracja i nakreślenie interakcji specjalności z innymi
specjalnościami medycznymi
• Współpraca w upowszechnianiu ICF

Rehabilitacja medyczna w Europie
Wbrew stanowisku Wnioskodawców Projektu nie ma zgodności
w Unii Europejskiej, co do tego, czy zawód fizjoterapeuty
jest zawodem medycznym.
Tymczasem „zapisy projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 3001)”, dopuszczają zrównanie
uprawnień diagnostyczno - leczniczych lekarza i fizjoterapeuty
prowadzącego praktykę w „pełnym zakresie”, co pozbawia pacjenta
koordynującej roli lekarza w procesie rehabilitacji.
Dotyczy to także lekarzy wszystkich specjalności biorących dotychczas
udział w udzielaniu świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji
leczniczej (m.in. ortopedów, neurologów, reumatologów).

Kompleksowa rehabilitacja
Istnieją dowody, że Kompleksowa rehabilitacja uwarunkowana
współpracą wielu profesjonalistów daje w przypadku osób
z niepełnosprawnością (zwłaszcza złożoną) lepsze efekty lecznicze
i nie pochłania wyższych kosztów niż interwencje podejmowane
w sposób odosobniony (w tym wypadku samodzielna fizjoterapia)
(Bent N, Tennant A, Swift T, Posnett J, Chamberlain MA. Team
approach versus ad hoc health services for young people with
physical disabilities: a retrospective cohort study. Lancet 2002;
360:1280–1286.). Zapisy ustawy (m.in. Rozdz. 2. art.7.ust.2)
podważa tę współpracę, zatem będzie prowadzić do gorszych
wyników terapii, większej ilości powikłań fizjoterapii i wyższych
kosztów leczenia oraz opieki nad osobami z niepełnosprawnością.

Polski Model Kompleksowej Rehabilitacji
Przedstawiony przez Prof. W. Degę
w październiku 1970 r. na Malcie
podczas obrad Biura Europejskiego
Światowej Organizacji Zdrowia
Modelowy system organizacji
– rekomendowany przez WHO

Zobowiązania Polski wynikające z ratyfikacji Konwencji Narodów
Zjednoczonych o Prawach osób Niepełnosprawnych Światowego
Raportu o Niepełnosprawności
oraz podpisanego przez Ministra Zdrowia Globalnego planu WHO
na rzecz niepełnosprawności na lata 2014-2021
„Lepsze zdrowie dla wszystkich osób niepełnosprawnych”
Wszystkie one dotyczą poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych.
Tworzenie więc systemu, w którym lekarza zastępuje się innego
rodzaju profesjonalistą funkcjonującym
w ochronie zdrowia nie ma uzasadnienia.

Eliminacja barier dostępu do rehabilitacji
Reforma polityki, prawa,
systemów realizacji,
w tym opracowania
lub zmiany krajowych
planów dotyczących rehabilitacji
Rozwijanie mechanizmów finansowania
eliminacji barier związanych z finansowaniem rehabilitacji
Zwiększenie zasobów ludzkich w rehabilitacji, w tym szkolenia i utrzymanie
personelu rehabilitacyjnego

* Światowy Raport o Niepełnosprawności. Niepełnosprawność – zagadnienia,
problemy, rozwiązania. Nr 1/2014 (10)

W krajach takich jak:
Finlandia, Francja, Niemcy, Norwegia, Włochy, Irlandia, Belgia,
Luxemburg, Grecja , Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria, Turcja
Cypr, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szkocja
w systemie publicznej ochrony zdrowia
nie ma bezpośredniego dostępu do fizjoterapeuty
czyli bez skierowania od lekarza
W Austrii - W przypadku fizjoterapeutów skierowania te pochodzą
zazwyczaj od lekarza rehabilitacji; jedynie w zakresie działań
prewencyjnych jest bezpośredni dostęp do pacjenta,
Warunkowo jest to możliwe w Holandii - w opiece podstawowej oraz w
Danii.

Wyniki ankiety dotyczącej m.in. bezpośredniego dostępu pacjenta do
fizjoterapeuty w państwowej ochronie zdrowia, przeprowadzonej wśród
ekspertów Europejskiej Rady Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej (EB-PRM) i Sekcji
Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMSPRM) w Bled ( Słowenia) dn. 27.03.2014r.

Nikt nie kwestionuje autonomii czynności fizjoterapeuty
– jedynie autonomię podejmowanych przez nich decyzji
diagnostyczno-terapeutycznych.
Zdaniem Prezydium NRL wiodącą rolę w procesie rehabilitacji
pacjenta, w szczególności w zakresie diagnozowania choroby oraz
planowania i koordynacji tego procesu, pełnić powinien lekarz, co
zapewni kontrolę nad właściwą jakością tych świadczeń i
bezpieczeństwem ich udzielania.
(Stanowisko Prezydium NRL z dnia 30 stycznia 2015 roku)

PTReh upatruje więcej przyczyn złej dostępności
do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, w wadliwej
organizacji systemu świadczeń zdrowotnych z tego zakresu
oraz sposobie ich finansowania niż, w usamodzielnieniu
zawodu fizjoterapeuty, które nie gwarantuje poprawy
dostępności, podwyższenia jakości świadczeń,
ani bezpieczeństwa pacjenta.
Obydwie te przyczyny jednak stawiają na drodze
ZAPAŚCI ROZWOJU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
W POLSCE

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nie podważa celowości
ustawowej regulacji zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
(Stanowisko Prezydium NRL z dnia 30 stycznia 2015 roku)
W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wątpliwości budzi
jednak przewidywane w projekcie uznanie zawodu fizjoterapeuty za
zawód zaufania publicznego oraz powołanie do życia samorządu
zawodowego osób ten zawód wykonujących.
(Stanowisko Prezydium NRL z dnia 30 stycznia 2015 roku)

Nie każdy wolny zawód, podobnie jak nie każdy zawód regulowany,
czy w szczególności nie każdy zawód medyczny, jest zawodem
zaufania publicznego.
W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zawód fizjoterapeuty
nie spełnia powyższych kryteriów.
(Stanowisko Prezydium NRL z dnia 30 stycznia 2015 roku)
Jednak odpowiednia ustawowa regulacja zasad wykonywania
zawodu fizjoterapeuty powinna przyczynić się do zwiększenia
dostępności świadczeń z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji.
(Stanowisko Prezydium NRL z dnia 30 stycznia 2015 roku)

Zawód zaufania publicznego
Wysokie kwalifikacje
 Intelektualny charakter czynności zawodowych
Czynności o wyjątkowym, charakterystycznym dla zawodu
charakterze
Wykonywany bez kierownictwa
Posiadający tradycję samodzielności, samorządności i deontologii
zawodowej

Uwagi wymaga wyrok Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej
z dnia 27 czerwca 2013 r. (C-575/11, dostępny na stronie
www.curia.europa.eu),
w którym Trybunał odpowiadał na pytanie prejudycjalne
dotyczące stosowania art. 267 TFUE oraz dyrektywy nr
2005/36 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.
W treści uzasadnienia Trybunał wskazał, że:
„Z całą stanowczością należy również stwierdzić, iż zawód
fizjoterapeuty i co za tym idzie, wszelkie odmiany zawodu
masażysty nie mieszczą się w ramach sektora profesji
medycznych, lecz w sektorze paramedycznym”.

23.07.2015 r.
Konferencja prasowa
w sprawie poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.

