
 

 
Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji 
Neurologicznej i Funkcjonalnej 
 
ul. Samborska 15 
45-516 Opole 
tel.: 77 556 03 35 
e-mail: info@rehabilitacjaopole.pl 
 

 
 
 
 
 

KRS:  0000273196 
NIP:  7542893179 
REGON:  160117005 
NR RACHUNKU: 341680 1235 0000 3000 1461 2426 

 

 

 

List poparcia 

 

Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej powstało w 2007 

roku, początkowo swoja opieką w zakresie pomocy finansowej oraz pomocy w organizacji leczenia  

i rehabilitacji objętych zostało 7 chorych dzieci i dorosłych. Dziś pomagamy ponad 350 

podopiecznym na terenie całego kraju, kwota, jaką co roku udaje się zebrać z 1% podatku i darowizn 

opiewa na wartość ponad miliona złotych. Do procesu leczenia i rehabilitacji włączonych jest wiele 

osób z zakresu medycyny: głównie fizjoterapeutów i lekarzy z kraju jak również z zagranicy. 

Wysoka kultura i doświadczenie kluczowych medyków jest wyjątkowa i potrzebna w celu uzyskania 

jak najlepszego efektu leczniczego. Nasi podopieczni korzystają z funduszy zebranych  

na subkontach na leczenie nieobjęte opieką NFZ, stan taki spowodowany jest głównie faktem zbyt 

długich kolejek oraz niskiej dostępności w oczekiwaniu na rehabilitację leczniczą w ramach 

programów NFZ.  

Działania Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii  

w zakresie uzyskania przez fizjoterapeutów w naszym kraju długo oczekiwanej ustawy o zawodzie 

są sprawą kluczową nie tylko dla samej grupy zawodowej, ale dla pacjentów opiekunów i rodzin, 

którzy musza oczekiwać miesiącami w kolejkach do lekarza specjalisty rehabilitacji, aby uzyskać 

skierowanie na czasem prozaiczne zabiegi powtarzane od kilku lat lub zaopatrzenie ortopedyczne  

w postaci wózków, kul, balkoników itp.  

Władze Stowarzyszenia oraz jego współpracownicy w rozmowach z podopiecznymi często 

słyszą, jak utrudniony jest dostęp do usług fizjoterapeutycznych w naszym kraju, i jak ważna 

jednocześnie jest nieustanna współpraca specjalistycznego personelu medycznego. Mając na uwadze 

wielki szacunek dla kolegów i koleżanek fizjoterapeutów, lekarzy specjalistów pediatrii, neurologii, 

onkologii czy ortopedii podopieczni nie wyrażają potrzeby obecności lekarza rehabilitacji, ponieważ 

jego obecność tylko wydłuża kolejki, utrudnia dostępność i komunikację pomiędzy specjalistami 

dziedzin medycznych lekarzy i fizjoterapeutów a także zwiększa niepotrzebnie koszty powrotu  

do zdrowia.  



 

Władze Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej,   

współpracownicy i podopieczni popierają Projekt  Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty 

przegłosowany większością głosów przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2015 

roku która to powinna wejść w życie  jak najszybciej.  

 

Z wyrazami szacunku 

Prezes Stowarzyszenia: Dr Grzegorz Biliński 

 

 


