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Stanowisko Stowarzyszenia ws. Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty
zatwierdzonej przez Sejm 25 wrześniaZ}ll r.
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Zwracamy się do Pana Marszałka z apelem o podjęcie skutecznych działań mających na celu realną

poprawę sytuacji zdrowotnej Pacjentów chorych na chorobę Parkinsona. Jest to choroba nieuleczalna i

postępująca. Niestety' na pewnym etapie Zaawansowania choroby objawy stają się tak bardzo nasilone

i niemożliwe do zniesi enia, Że Pacjenci z osób przewlekle chorych' stają się osobami

niepełnosprawnymi, zaleŻnymi od opieki bliskich lub odpowiednich służb społecznych.

Wprowadzenie w Ęcie zapisów Ustawy o Zawodzię Fizjoterapeuty zatwierdzonej przez Sejm

25 września2}l5 r. jest w naszym odczuciu dużą szansąna zmianę obecnej sytuacji' w której potrzeby

tej grupy chorych nie sązaspokajane odpowiednio. Wierzymy, Ze wprowadzenie zapisów ustawy

wpłynie na jakość usług rehabilitacyjnych w Polsce, pozwoli na wprowadzenie nowoczesnej fizjoterapii

również w ośrodkach NFZ, umożliwi rozszerzenie współpracy stowarzyszeń takich jak nasze z

fizjoterapeutami.

Nawią.zując do posiedzenia Komisji Zdrowia Senatu RP z 14 maja 2013 r. na temat chorób

neurologicznych, ze szczegolnym uwzględnieniem choroby Parkinsona przypominamy nasze postulaty i

uwagi:

- Wszechstronna i systematyczna rehabilitacja u osób z ch.P. jest tak samo istotna w walce z

chorobąjak leczenie farmakologiczne. o ile dostęp chorych do refundowanych leków jest na poziomie

dośó zadowalającym' to dostęp do bezpłatnej rehabilitacji jest bardzo ograniczony.

- Systematycznośó rehabilitacji wdrożona juŻnapoczątku, Zarazpo zdiagnozowaniu ch.P., daje

Szansę na przystosowanie się do nowych warunków zaistniĄch na skutek choroby, na w miarę sprawne

i co najważniejsze niezależne (tzn. w sposób nie wymagający pomocy innych) funkcjonowanie w

codziennym Ęciu, dla tych młodszych pacjentów możliwość zachowania aktywności zawodowej aż do

osiągnięcia wieku emerytalnego.
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- W ramach bezpłatnej rehabilitacji chorzy potrzebują stalego dostępu do ćwiczeń, zwłaszcza

usprawniających ruchowo (gimnastyka, ówiczenia taneczne, ówiczenia na basenie) oraz do terapii

logopedycznej. Tymczasem mozliwości i zakres korzystania jest nieprzejrzysty, dla pacjentów. Brakuje

odpowiednich terapeutów-rehabilitantów. Większość ma skromne doświadczenie w leczeniu osób z

ch.P., ci zaś wymagają indywidualnego podejścia i stałego motywowania do zmagania się z postępującą

niesprawnością.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzęnie zapisów ustawy wpĘnie na jakośó usług rehabilitacyjnych i

pozwoli na prowadzenie nowoczesnej fizjoterapii także w ośrodkach NFZ, umożliwi rozszerzenie

współpracy stowarzyszeń takich jak nasze z ftzjoterapeutami. Wg naszej oceny' system ochrony zdrowia

powinien w swoich procedurach przewidywać współpracę w tym zakresie z organizacjami pacjenckimi.

Wiele znich ma doświadczenia w tej sprawie i na ogół zna lokalne potrzeby w tym zakresie _ więcej na

ten temat ponizej w krótkim opisie działalności MSozChP). Ustawa ograniczy takŻe działalność wielu

oszustów, ktorzy podając się za specjalistów szkodząnam wszystkim.

Świadomośó dostępności różnych form rehabilitacji będzie niezwykle pomocna w przeciwdziałaniu

postawom rezygnacjt, osamotnienia i bezradności, jakie bardzo często obserwuje się u osób z tą

chorobą. Zarząd MSozChP w imieniu swoich członków, osób z ch.P. i ich rodzin, wyraża zdecydowane

poparcie dla Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty zatwierdzonej przez Sejm 25 września 20|5 r.

7 , sŁ'o ctarłkct,-< tcLrt-E Jc, u 
'(J

w imieniu Zarządu MSozChP

Prtscl ilSOtChP
? ''9'''ł'*^'o/'' 

( ''
Lcszek Dobrcwoldti

2/z


