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Raport Konsultanta Wojewddzkiego 

w dziedzinie fizjoterapii 

za rok 2016 

I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w reprezentowanej dziedzinie: 

L.p. Zaeadnienie Opis i ocena Konsultanta Wojew6dzkiego 

1. 
O — -.. 

Dost^pnost swiadczen zdrowotnych 
- rozmieszczenie - opis: 

Dost?pnos6 zr6inicowana ze wzgl^du na czas oczekiwania. Rozmieszczenie podmiotow 
leczniczych w duzych miastach zadawalaj^ca, dostateczna w malych mieiscowosciach. 

a. lecznictwo szpitalne 
b. dobra- dobra. dostateczna fuzasadnienie): zbyt malo stacjonamych oddzial6w rehabilitacyjnych 
szczegobiie dla ci^iko chorych 

b. lecznictwo ambulatoryjne 
b. dobra. dobra. dostateczna fuzasadnienie): czas oczekiwania od 2 do 6 miesi^cy. Nieco 
mniejszy czas oczekiwania dla pacjentow ze skierowaniem „pilne". Swiadczenia w formie 
oddziahj dziennego bardzo si? sprawdzaj^. 

c. diaenostvka b. dobra, dobra, dostateczna (uzasadnienie): nie dotyczy 
d. 

Si f — 

apteki b. dobra, dobra, dostateczna (uzasadnienie): nie dotyczy 
e. n —— 

inne - jakie 
b. dobra, dobra, dostateczna (uzasadnienie): 

2. Zasobv kadrowe - opis Wystarczai^ce 
a. 

l ! * 

specialisci b. dobra, dobra. dostateczna (uzasadnienie): duze zainteresowanie specjalizacj^ 
b. 

J L <i .—— 

pielegniarki b. dobra, dobra, dostateczna (uzasadnienie): nie dotyczy 
c. 

-X I S 
inne - jakie b. dobra, dobra, dostateczna (uzasadnienie); 



II . Nadz6r nad szkoleniem kadr medycznych: 

L.p. Zaeadnienie Opis i ocena Konsultanta Wojewddzkiego 
>^ 

1. 

_ • • ----- w, —— — 

Potrzeby szkoleniowe - opis: 
Duza potrzeba szkoleniowa ze wzgl?du na brak specjalistow w podmiotach 
leczniczych. Bardzo duze zainteresowanie specjalizacji i podnoszeniem kwalifikacji 
oraz umiej^tno^ci w stosunku do miejsc specjalizacyjnych 

a. zainteresowanie specjalizacj^: 
b. duze. male, brak zainteresowania. Bardzo duie zainteresowanie specjalizacji i 
podnoszeniem kwalifikacji oraz umiej^tnosci w stosunku do miejsc 
specializacyjnych 

b. utworzenie mieisc szkoleniowych: ile:6 
c. zwiekszenie liczbv osdb specjalizuj^cych si?: ilu: 25 

2. 

Przeprowadzanie kontroli podmiotow 
udzielaj^cych swiadczen zdrowotnych dotycz^ej 
realizacji ksztalcenia i doskonalenia zawodowego 
lekarzy, lekarzy dentystow, piel?gniarek, 
poio4nych, farmaceutow oraz os6b wykonuj^cych 
inne zawody medyczne lub inne zawody maj^ce 
zastosowanie w ochronie zdrowia, w zakresie 
wvnikaiacvm z programow kszt^cenia: 

wykaz kontrolowanych jednostek: nie bylo kontroli 

3. 

Opiniowanie wnioskdw jednostek ubiegaj^cych 
si? 0 wpisanie ich na prowadzon^ przez ministra 
wla^ciwego do spraw zdrowia list? jednostek 
organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia 
soeciaiizacii: 

liczba zaopiniowanych wnioskow: 2; uwagi: oczekiwanie na uzyskanie akredytacji 
udzielonej przez dyrektora CMKP. 

4. 

Jt-—ii li • :—rr 
Wydawanie, na podstawie kontroli, opimi 
0 speinianiu przez jednostk? uprawniong 
warunkow do prowadzenia stazu podyplomowego 
lekarzy, lekarzy dentystow, piel?gniarek, 
poloznych, farmaceutow oraz osob wykonuj^cych 
inne zawody medyczne, a takze opinii dotycz^cej 
sposobu realizacji sta±u lub specjalizacji oraz 
poziomu udzielanych Swiadczen zdrowotnych 

liczba wydanych opinii: brak 



przez osoby wykonuj^ce zaw6d medyczny 
zatrudnione 
w tym podmiocic leczniczym: 

I I I . Kontrola podmiotow wykonujqcych dzialalno^^ leczniczq: 

L.p. Zagadnienie Opis i ocena Konsultanta Wojewodzkiego 

1. 

O , — 

Przeprowadzenie kontroli - liczba:.... Nazwa i adres kontrolowanych podmiotow: nie bylo kontroli 

2. 
Przeprowadzenie wizytacji - liczba: .... Nazwa i adres wizytowanych podmiotow: nie bylo wizytacji 

Ocena kontrolowanych/wizytowanych 
podmiotow (z podkresleniem 
jednostek, w ktorych wyst^pily 
powaine uchybienia), w tym: 

ocena dostenno^ci do swiadczen: Ocena kontrolowanych/wizytowanych 
podmiotow (z podkresleniem 
jednostek, w ktorych wyst^pily 
powaine uchybienia), w tym: 

„ — 1 — ^ — • - '•——^—————— • — ' • 

ocena zabezpieczenia w sprz^t medyczny i diagnostyczny: 
3. 

Ocena kontrolowanych/wizytowanych 
podmiotow (z podkresleniem 
jednostek, w ktorych wyst^pily 
powaine uchybienia), w tym: 

ocena ooziomu udzielanych Swiadczen: 

Ocena kontrolowanych/wizytowanych 
podmiotow (z podkresleniem 
jednostek, w ktorych wyst^pily 
powaine uchybienia), w tym: ocena kwalifikacji personelu medycznego: 

4. 

Informowanie organow administracji 
rz^dowej, podmiot6w, ktore utworzyty 
podmioty lecznicze, oddzialow 
wojewodzkich Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta 
0 uchybieniach stwierdzonych 
w wvniku kontroli: 

wykaz informowanych podmiotow, rodzaj stwierdzonych uchybien: 

5. 

d. — 

Wyst^powanie z wnioskiem do 
okr^gowych rad wlasciwych 
samorz^dow zawodowych 
0 przeprowadzenie kontroli jakosci 
udzielanych swiadczeh zdrowotnych 
przez osoby wykonuj^ce dany zawod 
medyczny: 

liczba wniosk6w: brak 



IV. Udzielone opinie i konsultacje: 

L.p. Zagadnienie Opis i ocena Konsultanta Wo.iew6dzkiego 
1. Wydawanie opinii dotycz^cych: 

a. 

spelniania przez podmiot wykonujqcy 
dzialalno^c lecznicz^ warunkow 
do udzielania swiadczen zdrowotnych 
w danei dziedzinie medycyny: 

liczba o p i n i i : u w a g i : 

b. 

stosowanego post^powania 
diagnostycznego, leczniczego 
i piel^gnacyjnego w zakresie jego 
zgodno^ci z aktualnym stanem wiedzy, z 
uwzgl?dnieniem dost^pnosci metod 
i srodkow: 

liczba i rodzaj opinii: 

c. 
wyrob6w medycznych, wyposazenia 
wyrobow medycznych, aktywnych 
wyrobow medycznych do implantacii: 

liczba o p i n i i : u w a g i : 

d. 

innych: liczba opinii: 5 przedmiot opinii: , uwagi: 
1. Projekt z dnia U.07.2016 r. rozporz^dzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki 

zawodowej realizowanej w ramach ksztalcenia fizjoterapeutow 
2. Projekt z dnia 05.09.2016 r. rozporz^dzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru 

dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" 
3. Projekt z dnia 22.08.2016 r. rozporz^dzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokosci i 

sposobu uiszczania oplaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty 
4. Projekt z dnia 03.08.2016 r. rozporz^dzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i 

uzyskiwania tytulu specjalisty przez fizjoterapeutow 
5. Opracowanie priorytetow zdrowotnych dla regionalnej polityki zdrowotnej dla 

wojewodztwa mazowieckiego 

2. 
Konsuhacje przypadkow 
problemowych: 

liczba konsultacji: , uwagi: 



V. Prognozowanie potrzeb zdrowotnych populacji: 

Wzrost starzej^cego si^ spoleczehstwa, rosn^ca liczba pacjent6w po urazach wielonarzgdowych oraz wzrost liczby zachorowan na 
nowotwory i udary w i ^ e si^ z coraz wi^kszym zapotrzebowaniem na zabiegi fizjoterapeutyczne. Wzrasta liczba pacjentdw wymagaj^cych 
wczesnej i dJugotrwaJej fizjoterapii w osrodkach stacjonamych 

VI. Podsumowanie ogdinej sytuacji w zakresie danej dziedziny medycyny, farmacji, piel^gniarstwa, innej dziedziny majqcej 
zastosowanie w ochronie zdrowia na terenie wojew6dztwa: 

1. Wnioski z calorocznej dzialalnosci konsultanta do ewentualnego wykorzystania przy planowaniu zabezpieczenia iwiadczen 
opteki zdrowotnej: 
• zwi^kszenie ilosci o^rodkow stacjonamej rehabilitacji 
• dokonanie prawidlowej wyceny procedur fizjoterapeutycznych 
• zwi^kszenie kontraktowania swiadczen fizjoterai>eutycznych 

2. Problemy do rozwiqzania: 
• zmniejszenie czasu oczekiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne w lecznictwie ambulatoryjnym 
• zwi^kszenie ilosci osrodk6w stacjonamych dla ci^tko chorych 
• zwi^kszenie liczby jednostek akredytacyjnych do prowadzenia specjalizacji 

3. Efekty dzialania konsultanta w reprezentowanej dziedzinie: Kon^ultant Wojewodzki 

Grazyna Brzuszkiewicz-Kuzmicka (/-^UU^ flvi( CJtcQ 

pieczqtka ipodpis 


