UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY
profesní organizace českých fyzioterapeutů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
fyzioterapie je zdravotnický obor, ať je vykonávána ve státním sektoru, či v nestátním
zdravotnickém zařízení (NZZ), se smluvním vztahem se zdravotní pojišťovnou, či bez. S ohledem
na aktuální epidemiologickou situaci by péče fyzioterapeutů měla být omezena pouze na akutní péči
s důrazem na maximální bezpečí pacienta i terapeuta. I přes náročnou současnou situaci, je stále
velké množství pacientů, kteří potřebují naši péči a kterým se jí dnes nedostává. Jedná se například
o pacienty po úrazech, operacích, po nejrůznějších neurologických onemocněních, o dětské pacienti
s problémy, které nesnesou dlouhý odklad a kde, pokud jim nenabídneme bezpečnou formu terapie
nebo konzultace, mohou být nenávratně poškozeni. A na ty nesmíme zapomínat a pro ty bychom
tady měli být zejména.
Jednou z možností v této době, je komunikace s pacienty, u těžších stavů i s rodinnými příslušníky
nebo pečovateli, prostřednictvím internetu – videohovor, telekonference, možnost přenosu videí
apod. Samozřejmě je to obtížnější, chápeme, že ne každému mohou být tyto technologie dostupné
nebo s nimi umí zacházet. Nikdy za takové situace nelze vyhovět všem. Tato situace je ale také pro
fyzioterapeuty výzvou, aby přicházeli s novými edukačními materiály, které mohou pacientům
nabídnout a využít. Veškeré dostupné informace zveřejňujeme a průběžně aktualizujeme na našem
webu a facebooku.
Výkonný výbor jedná se zdravotními pojišťovnami, které se k situaci staví zodpovědně. Aktuálně
se většina zdravotních pojišťoven rozhodla akceptovat kódy pro distanční terapii, dále avizují, že
zálohy – tedy pravidelné platby budou zasílat dále, i když je činnost utlumena. Samozřejmě, jak tato
situace bude zohledněna v ročním vyúčtování a následujících letech není jasné a bude určitě
předmětem dalších našich jednání. To se ale týká všech zdravotnických oborů nejen fyzioterapie.
Ve stejné situaci jako poskytovatelé zdravotních služeb v oboru fyzioterapie jsou i ostatní
poskytovatelé zdravotních služeb. Jsme všichni vystaveni zcela novým podmínkám práce a obtížné
situaci. My pevně věříme, že se naši poskytovatelé dovedou na tuto dobu adaptovat, při respektu
k pravidlům bezpečného poskytování zdravotních služeb, dovedou své pacienty provést za
změněných podmínek terapií a poskytnout jim poradenství, edukační materiály, instruktáže
prostřednictvím dálkového přístupu a tam, kde to není možné a hrozí riziko z prodlení, dokáží
zabezpečit a vybavit své pracoviště tak, aby návštěvou eliminovali potencionální epidemiologická
rizika.
Fyzioterapie je nedílnou součástí zdravotních služeb a je nutné k ní přistupovat zodpovědně.
Výkonný výbor UNIFY ČR, z.s.
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