
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 14 października 2008 r.

Nr posiedzenia: 32

Posiedzeniu przewodniczył: senator  Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Informacja na temat kształcenia fizjoterapeutów.
2. Informacja na temat uwzględnienia zawodu fizjoterapeuty w ustawie o

zawodach medycznych.
3. 

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:

− zastępca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Katarzyna Chmielewska,

− Polskie Towarzystwo Fizjoterapii:
− prezesMarek Kiljański,
− I wiceprezes Zbigniew Śliwiński,
− II wiceprezes  Jan Szczegielniak,
− członek Krzysztof Gieremek,

− Narodowy Funduszu Zdrowia:
− starszy specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Centrali Agnieszka Rudnicka,
− Naczelna Rada Lekarska:

− przedstawiciel Krzysztof Makuch.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Informację na temat kształcenia fizjoterapeutów oraz zawodu fizjoterapeuty jako zawodu

medycznego omówił prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapeutów Marek Kiljański. Podkreślił,
że fizjoterapeuta jest jednym z nielicznych zawodów obok lekarza, lekarza stomatologa,
pielęgniarki i położnej, który bezpośrednio wykonuje czynności związane z terapią pacjentów
zarówno w ostrym jak i przewlekłym okresie choroby. Pod względem liczebności fizjoterapeuci są
trzecią grupa zawodową, po lekarzach i pielęgniarkach.
Prof. Zbigniew Śliwiński zaapelował do senatorów o przyspieszenie prac nad projektem ustawy
o zawodach medycznych. Podkreślił, że zawód fizjoterapeuty jest zawodem medycznym,
a kompetencje fizjoterapeuty polskiego są porównywalne z kompetencjami fizjoterapeutów z
krajów Unii Europejskiej. W państwach członkowskich UE zawód fizjoterapeuty legitymuje się
niezależnością w wykonywaniu zadań merytorycznych. W Polsce specjalista rehabilitacji –
fizykoterapeuta jest bezpośrednio związany z ochroną zdrowia i współpracuje na zasadzie
partnerstwa zawodowowego, z lekarzem w zakresie rehabilitacji leczniczej.
Komisja postuluje o:
- przyspieszenie prac nad ustawą o zawodach medycznych,
- koordynację działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministerstwem Zdrowia
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w zakresie nadzoru nauczania zawodu fizjoterapeuty ,
- zintensyfikowania kontroli NFZ nad kwalifikacjami osób, z którymi kontraktowane są procedury

fizjoterapeutyczne.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Beata Krupe


