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Pozwalam sobie niniejszym zwr6cr( sig z proSb4 o rozwahenie mozliwo6ci

wprowadzenia kilku strategicznych dla rozwoju stacjonarnej rehabilitacji

leczniczej rozwiqzan, kt6re mogQ w sposob zdecydowany wptynE( na poprawg:

1 . organizacji stacjonarnej rehabilitacji leczniczej,

2. efektywne wykorzystanie zasob6w kadrowych i sprzgtowych,

3. efektywnoS6 kosztowq (przych6d zNFZ versus koszt, na kt6rych czg1c

zarzEdzajqcy nie ma wp{ywu zuwagi na tworzone przezMZ przepisy),

Do6wiadczenie w zarzqdzaniu podmiotem rehabilitacyjnym wykazuje, 2e

natychmiastowej zmiahy wymagaj4 nastgpuj4ce elementy:

1. odejScie od narzucania liczby zatrudnionej kadry dla realizacji

okreSlonych zadah;
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Uzasadnienie:

- | lel<arz specjalistana25l6zekoraz kolejny na nastgpne l62ka,

- 1 fizjoterapeuta na 10 pacjent6w (w oddziale rehabilitacji neurologicznej

na 5-6 pacjent6w),

- 1 psycholog na 20 pacjent6w,

- 1 terapeulazajgciowy na 15 pacjent6w,

- pielggniarki wg rygorystycznych norm zatrudnienia

or az okr eS I an i a minimal ne g o wyna gr o dzenia dl a persone lu ;

Uzasadnienie:

W kierowanym do Pana Ministra piSmie znak DYR.-0700-2-211814121 z

dnia z3,ol.zo2t r. (kopia w zatqczeni">' fr€,#tffi# K3;4{'przedstawi6

konsekwencje finansowe dla 25-30 l6zkowego oddzialu rehabilitacji

neurologicznej. Zaprezentowane w nim zestawienie wykazuje brak

uzas adni eni a finansowe go funkcj onowania takiego oddzi atu.

2.' urealnienie (podwyzs zenie) wyceny Swiadczeri;

Uzasadnienie:

przy wzroScie wynagrodzeri personelu i innych koszt6w (energia

elektryczna, materialy medyczne, odbi6r odpad6w itp.) nie ma

mozliwoSci realizacji Swiadczeh zaniezmienian4 od kilku lat ich wyceng.

3. ograniczenie prawa pacjent6w do praktycznie nieograniczonego dostgpu

do rehabilitacj i stacj onarn ej bez fakty cznych przeslanek (np. brak istotnej

dysfunkcj i organizmu).

4. odst4pienie od splaty tzw. lll2 kontraktu za 2020 r. (rrp. * sytuacji

20 -3 0% niewykonania kontraktu).

Istotnym dla pru*idto*.go funkcjonowania stacjonarnej rehabilitacji

leczniczej jest wprowadzenie jak najszybciej nastgpuj4cych rozwiqzah

organizacyjnych:

1. odejScie od tworzenia matrych oddziat6w (oSrodk6w) rehabilitacyjnych

fi nansowanych przez NFZ.

Uzasadnienie:

Oddzialy takie nie zapewniq kompleksowej rehabilitacji. Niezmiernie

trudne jest zatrudnienie w takich oddzialach specjalistycznej kadry.

Kompleksowa rehabilitacja oznacza koniecznoS6 pozyskania lekarzy

o r6znych specjalnoSciach (ortopeda, kardiolog, neurolog, pulmonolog,

internista), ktorzy we wsp6lpracy z rehabilitantem medycznym lub

balneoklimatologiem potrafi4 skoordynowa6 rehabilitacjg pacjenta tak,

ilt
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aby procz dolegliwoSci spowodowanych schorzeniem podstawowym (b61,

ograniczona sprawnoS6, ograniczenia wydolnoSci itp.) uwzglgdniad takhe

schorzenia wsp6listniej4ce - poprzez dobor metod pracy z pacjentem

przez zesp 6l multi dyscyp I inarny).

Podobny problem pojawia sig przy pracy fizjoterapeut6w. Maly,
2-3-osobowy, zesp6l nie jest w stanie specjalizowad sig w metodach pracy

z indywidualnymi, bardzo zrohnicowanymi, problemami pacjent6w,

ktorzy poddawani sq rehabilitacji. Duzy zesp6l w duzym oSrodku daje

gwarancj g uzyskiwa nia przez fizjoter apeut6w specjalizacj i, p odno sz4cych

w spos6b zdecydowany jakoS6 udzielanych Swiadczeri. W zespole

fizjoterapeut6w znajdujq sig bowiem fizjoterapeuci specjaliSci od

schorzeri ortopedycznych, neurologi cznych, kardiologicznych,
pulmonologicznych, onkologicznych. Zapewnia to pacjentowi opiekg

wieloprofilow4.
W odr6znieniu od oddziat6w duzych male oddzialy rehabilitacyjne

(oSrodki) borykajq sig takze z trudnoSciami w zatrudnieniu psychologa,

logopedy, terapeuty zajgcrowego lub z zapewnieniem ci4gloSci udzielania

Swiadczeri przez te grupy (urlopy, zwolnienia lekarskie). Brak takich

problem6w w duzych oSrodkach, przy zdecydowanej takze przewadze

sprzgtowej , pozwala im na objgcie leczeniem rehabilitacyjnym pacjent6w

z kilku szpitali, tzw. ,,ostrych". Nie wystgpuje w takich oSrodkach takhe

mozliwoSi odeslania pacjenta z argvmentacjq, ze nie specjalizuje sig

w danej dziedzinie (np. rehabilitacji neurologicznej). EfektywnoSd

rehabilitacji leczniczej jest bowiem wynikiem pracy zespolu

fizj oterap eu t6 w, a ni e,p oj edy ncze go fizj oter ap euty

2. okreSlenie, dla jakich pacjent6w dedykowana jest stacjonarna rehabilitacja

leczntcza.

Uzasadnienie:

Obecnie pacjent jest kierowany na stacjonarnq rehabilitacjg przez lekarzy

okre6lonych oddziat6w czy poradni w sytuacjach:

a) byl hospitalizowany w szpitalu ,,ostrym" (odpowiednie rozpoznanie

z ob ow tqzujqcego zalqcznika),

b) byt operowany (odpowiednie rozpoznanie z obowi4zuj4cego

zalqcznika),

c) ma zaostrzenie choroby przewleklej (odpowiednie rozpoznanie

z o b owi 4 zujqcego zalqcznika),

u
\
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Powinno by6, 2e pacjent kierowany jest do oddziatu ezy o6rodka

rehabilitacji leczniczei stacjonarnej z powodu istotnych d)'sfunkcji

organizmu. powoduj4cych problemv w codziennvm funkcjonowaniu'

a) odczuwa bol w stopniu znacznym rlotazllub,

b) ma ograniczon4 wydolno5i organizmu ilorazllub,

c) ma ograniczenia ruchomoSci natz1du ruchu, utrudniaj4ce czy

uniemozliwiaj 4ce prawidtrowe funkcj onowanie,

d) ma problemy z lokomocj4,

e) wystgpuje oslabienie sity migsniowej (zaburzema napigcia

miEsniowego),

0 utracil zdolnoS6 do samoobslugi i wymaga intensywnej rehabilitacji

i opieki multidyscyplinarnej.

Nie powinno wigc miei znaczenia przy przyjgciu na rehabilitacje zjakim

rozpoznaniem mohna przyjqc pacjenta, rozpoznanie wynika bowiem

z dokumentacji pacjenta. Przyjqcie winno by6 pol4czone ze stanem

funkcjonalnym takiej osoby i istnieniem dysfunkcji wymagaiqcych

rehabilitacji w trybie stacjonarnym. Lekarz kierujqcy powinien wskaza6, z

czego te dysfunkcje wynikaj4 (np. stan po operacji, po hospitalizacji, z

polqczenia z chorobami wsp6tistniej4cymi - jakimi).

stacjonarnq-rehabilitacje lecznicz4. Wspotpraca ta moglaby polegad na

okresleniu przez pacjenta, wg ptzyjqtei skali (np. samodzielnoSi,

wskazana pomoc, zalehny od opieki), problem6w w wykonywaniu

podstawov\rych funkcji, (np. samoobsluga, lokomocja - poruszanie tig,

dokuczliwoSc ze strony innych schorzeri). Pacjent powinien takhe

fornrulowad swoje oczekiwania zwiqzafle z rehabilitacjaleczniazq, na kt6r4

jest kierowany.
IJproszczenie systemu moze przynieS6 ewidentne korzy6ci w efektywnoSci

leczenia rehabilitacyjnego. Komplikowanie Eo, zjednoczesnym ptzerzucaniem

odpowiedzialnoSci na dyrektor6w (za wynik finansowy), nu lekarzy (za wynik

kwalifikacji do leczenia) nigdy nie przynios4 oczekiwanych efekt6w,

szczego\ni e w sytuacj i ograni czeh wynikaj 4cych z:

- liczby kadry, 
.

- iloSci i rodzaju sprzgtu,

- wynagrodzeh kadry medycznej,

- nieograniczonych praw Pacjenta,
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- odg6rnego ustalania lekarry uprawnionych do kierowania na leczenie

z b ezw zgl g dnym pr ze str ze gani em o kre 5 1 ony ch r o zp o znah,

- stawki za dzien pobytu na rehabilitacji i ograniczenia krggu pacjent6w, za

leczenie ktorych zaplaci NFZ wg niejasnych kryteri6w kosztowych.

Tego rodzaju ograniczenia sQ barier4 w funkcjonowaniu stacjonamej

rehabilitacji leczniczej i powoduj e, 2e pacjenci, ktorzy mogliby by6 leczeni

ambulatoryj ni e, zajmujq l62ka stacj onarne.

Przedstawiajqc powyZej uwagi w zakresie naprawy systemu

stacjonarnej rehabilitacji leczniczej pozwalam sobie prosi6 o odpowiedl, czy

zarzqdzajqcy szpitalami/oSrodkami rehabilitacyjnymi mog? w niedlugim czasie

oczekiwa6 podjgcia dzialah w przedstawionych wyhej kwestiach, tj.:
1. odejScia od narzucanialiczby zatrudnionej kadry medycznej,
2. urealnienia wyceny Swiadczefi,

3. ograniczenia prawa pacjenta do korzystania ze stacjonarnej rehabilitacji
leczniczej do przypadk6w uzasadnionych dysfunkcj q organizmu,

4. odejScia od tworzenia i utrzymywania matych oddzial6wloSrodk6w
rehab i I ita cji leczniczej,

5. okreSlenia, dla jakiej kategorii pacjent6w dedykowana jest stacjonarna
rehabilitacja lecznicza, dlajakiej zal rehabilitacja w oSrodkach dziennych
czy fizjoterapia ambulato ryjna,

6. likwidacja ograniczeri okreSlonych rozpoznaniem (wg list) w zakresie
kwal i fi kacj i do stacj onarnej rehabilitacj i Ieczniczej,

7. odst4pienie od ,,odpracowania" niewykonah z okresu epidemii (w calo6ci
lub w czgSci). ,

czyli dzialan zmierzajqcych do zmiany systemu stacjonarnego leczenia
rehabilitacyjnego.

opisane wyzej sygnalnie problemy stanowi4 tylko czElc obszar6w,
z ktory mi bo ryka si g stacj o nama rehab ilita cj a leczmcza. Ich wyb6r wynika z ich
charakteru i mozliwoSci podjgcia rozwiqzah w niedtugim czasie. Natomiast ich
przeprowadzenie stanowi6 bgdzie podstawg do poglgbionych,
przekonsultowanych, zmian, co skutkowac bgdzie efektywnym
funkcjonowaniem wieloprofilowych szpitali/oSrodk6w stacjonarnej rehabilitacji
leczniczej (do kilku w wojew6dztwie).

Pozostajg zpowahaniem



Do wiadornoSci:
1. Pan {-ukasz Sm6lka

Wicen-rarszalek

Woj ewodztwa Malopolskiego


