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Zatrzymanie usług rehabilitacyjnych w Polsce 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów jako pierwsza zarekomendowała 

fizjoterapeutom zamknięcie gabinetów ambulatoryjnych, 

dziennych, oraz wizyt domowych już 12 marca.



Powód:

• brak środków dezynfekcyjnych,

• brak masek, rękawiczek, które nie są standardowym wyposażeniem 

gabinetów fizjoterapeutycznych.
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Reakcja Rządu Polskiego

Ograniczenia w zakresie prowadzenia rehabilitacji leczniczej określiło 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w  sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w  związku z  

wystąpieniem stanu epidemii.



Rozporządzenie z 31 marca 2020r. w § 10 wprowadziło 

ograniczenie dotyczące wykonywania działalności leczniczej 

polegające na zaprzestaniu:

• Świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej,

• Lecznictwa uzdrowiskowego.
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• Kiedy zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia 

pacjenta,

• Kiedy świadczenia udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 

systemów łączności,

• Kiedy świadczenia stacjonarne udzielane są pacjentom w ramach ciągłości i 

kontynuacji leczenia, przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy 

choroby.

Wyjątki od powyższej zasady w zakresie świadczeń 

rehabilitacji leczniczej



W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii dopuszczono realizację porad lekarskich, porad lub wizyt 

terapeutycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub 

systemów łączności, jeżeli ten sposób realizacji świadczenia opieki 

zdrowotnej nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia 

świadczeniobiorcy.
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Udzielanie świadczeń za pośrednictwem 

systemów teleinformatycznych lub systemów 

łączności

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopad 2013 ograniczało 

możliwość prowadzenia rehabilitacji leczniczej przez systemy 

teleinformatyczne w świadczeniach gwarantowanych.



NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) w 

komunikacie

Spośród świadczeń fizjoterapeutycznych możliwych do udzielenia za 

pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności 

dopuszczono początkowo tylko wizytę fizjoterapeutyczną.



27 kwietnia Krajowa Izba Fizjoterapeutów powołuje zespół, którego 

zadaniem było przygotowanie wytycznych epidemiologicznych do 

odmrożenia rehabilitacji.
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Rehabilitacja w Polsce po lockdown

Krajowa Izba Fizjoterapeutów 

przygotowała: 

• Ankiety wstępnej kwalifikacji i 

aktualizacji dla rehabilitacji,

• Zalecenia do prowadzenia rehabilitacji 

we wszystkich zakresach 

stacjonarnym domowym, 

ambulatoryjnym i sanatoryjnym.



Odmrożenie rehabilitacji po lockdown

• Od dnia 4 maja zniesiono ograniczenie w zakresie świadczeń 

rehabilitacji leczniczej.

• W Polsce lockdown rehabilitacji ambulatoryjnej domowej i 

stacjonarnej trwał 53 dni.



Francja:

• Oficjalne odmrożenie gospodarki we Francji rozpoczęło się 11 maja.

• Do 11 maja fizjoterapeuci  prowadzili tylko telerehabilitację.

• Francuska Izba Fizjoterapeutów już pod koniec kwietnia przekazała zalecenia 

dotyczące środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji oraz adaptacji gabinetu. 

• Fizjoterapeuta sam decyduje czy pacjent powinien i w jakiej formie korzystać z 

rehabilitacji.

Jak odmrażała się rehabilitacja w Europie?
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Holandia:

• W Holandii wraz z wybuchem pandemii gabinety fizjoterapii nie zostały oficjalnie 

zamknięte.

• Rząd Holandii uznał, że opieka fizjoterapeutyczna musi pozostać dostępna i 

absolutnie nie może jej zabraknąć, ale wyraźnie zarekomendował świadczenie usług 

zdalnych. 

• Przyjęcie pacjenta w gabinecie lub wizyta domowa mogły się odbywać tylko wtedy, 

gdy niemożliwe było zapewnienie telerehabilitacji lub stan pacjenta tego wymagał.



Jak odmrażała się rehabilitacja w Europie?

Hiszpania:

• Początek pandemii WCPT (World Physioterapy), popierając prośby hiszpańskich kolegów, 

apelowała o zamknięcie wszystkich prywatnych ośrodków, ponieważ niemożliwe stało się 

zagwarantowanie odpowiednich środków ochronnych dla fizjoterapeutów. 

• W połowie kwietnia opublikowano rekomendacje - ponowne otwarcie gabinetów rehabilitacji 

• Oficjalnie odmrożenie rehabilitacji w Hiszpanii zostało ogłoszone przez Ministerstwo 

Zdrowia 25 maja. 

• Nadal zaleca się przyjmowanie jedynie pacjentów pilnie potrzebujących.



Krajowa Izba Fizjoterapeutów przygotowała kampanię:
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• W placówkach gdzie mamy zakres rehabilitacji ambulatoryjnej i 

stacjonarnej nie mieszamy gabinetów i izolujemy pacjentów od siebie.

• Fizjoterapeuta pracujący z pacjentem ambulatoryjnym nie pracuje 

jednocześnie z pacjentem stacjonarnym.

• Duży nacisk na  terapię indywidualną dzięki czemu zmniejszamy 

ryzyko zakażenia.

Pacjent bezpieczny u fizjoterapeuty



• Fizjoterapeuta w Polsce to zarejestrowany zawód medyczny, zawód 

zaufania publicznego.

• W czasie prowadzenia rehabilitacji:

pacjent (jeżeli możliwe) i fizjoterapeuta w masce lub przyłbicy,

obowiązkowy pomiar temperatury dla wszystkich każdego dnia,

ograniczona liczba w pacjentów w poczekalniach do minimum.
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Pacjent bezpieczny u fizjoterapeuty

• W rehabilitacji stacjonarnej kontakt pacjenta z rodziną możliwy jest 

tylko i wyłącznie przez komunikatory.

• W programach gdzie pacjent przebywa 12 miesięcy (śpiączka) 

rodzina może zobaczyć pacjenta tylko dzięki tabletom lub 

przenośnym kamerom bezprzewodowym.



Rehabilitacja w Polsce po lockdown

Krajowa Izba Fizjoterapeutów 

przygotowała:

• Zalecenia i webinaria z zakresu terapii 

oddechowej dla fizjoterapeutów 

pracujących z pacjentami z COVID.



Krajowa Izba Fizjoterapeutów przygotowała:

„Aktywny senior w domu” 

filmy z 

zestawem 

ćwiczeń
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Rehabilitacja w Polsce po lockdown

Krajowa Izba Fizjoterapeutów przygotowała:

„Aktywna przerwa w pracy”

filmy z 

zestawem 

ćwiczeń



• Przerwa dla gabinetów komercyjnych i w ramach NFZ (Narodowy Fundusz 

Zdrowia) trwała prawie półtorej miesiąca.

• Pomoc wynikająca z tarcz antywirusowych częściowo rekompensowała ponoszone 

straty.

• W ramach NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) Fundusz wypłaca kontrakt zgodnie z 

zasadą 1/12 mimo nie wykonania procedur.

• W szpitalach oddziały rehabilitacji stacjonarnej są zamykane na rzecz łóżek dla 

pacjentów z COVID.

Sytuacja ekonomiczna w rehabilitacji 

w czasie post-COVID



• Po odmrożeniu rehabilitacji pacjenci bez większego strachu zaczęli 

korzystać z rehabilitacji komercyjnej ponieważ tam terapia jest 

prowadzona indywidualnie z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa.

• W ramach NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) zmniejszyły się kolejki  -

ograniczone korzystanie z rehabilitacji przez osoby w wieku 

geriatrycznym.
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w czasie COVID



Sytuacja ekonomiczna w rehabilitacji 

w czasie COVID

• Obecnie ramach NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) możemy rozliczać 

dodatkowo telerehabilitację co było niemożliwe przed lockdown.

• W Polsce wciąż jest problem z niską wyceną tych świadczeń i sceptyczne 

podejście urzędników do tej formy rehabilitacji.

• W ramach NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) zwiększyła się liczba terapii 

domowych na rzecz terapii ambulatoryjnej i sanatoryjnej.



Dziękuję za uwagę

mgr Paweł Adamkiewicz, Wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów


