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W związku z niepokojącymi informacjami, jakie do nas trafiają ze środowiska, pragniemy zwrócić uwagę na
problem, który dotyczy grupy fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą i pracujących w ramach sklepów
medycznych i zakładów ortopedycznych realizujących zlecenia na wyroby medyczne wydawane na zlecenie (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1267 z póżn. zm.).
Sytuacja ekonomiczna, w wyniku rozwoju pandemii COVID19, a co za tym idzie wprowadzonym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, dla tej grupy członków samorządu staje się dramatyczna.
Dodatkowo sklepy medyczne oraz zakłady ortopedyczne nie są uprawnione do skorzystania z mechanizmu
zaliczkowych płatności, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 374).
W chwili obecnej, po wprowadzeniu szeregu ograniczeń w działalności wszelkich placówek medycznych
i sklepów (w tym sklepów z wyrobami medycznymi), oraz wdrożeniu w istocie powszechnej kwarantanny domowej
Polaków obroty w sklepach i zakładach ortopedycznych nie pozwalają na zabezpieczenie podstawowych kosztów
utrzymania. W ciągu najbliższych tygodni ich obroty najpewniej spadną do zera, zarówno z powodu braku pacjentów
(kupujących), pracowników w sklepach, jak i zaburzeń w produkcji i dostawie materiałów medycznych.
Klientami takich placówek są niemal wyłącznie pacjenci leczeni i operowani w trybie planowym. Z uwagi na
wstrzymanie w całości leczenia planowego obroty sklepów medycznych i zakładów ortopedycznych zostaną całkiem
zredukowane, choć już obecnie nie pozwalają na pokrycie kosztów funkcjonowania.
Pomoc oferowana zarówno przez władze państwowe, jak i samorządowe może okazać się niewystarczająca,
a brak jakiegokolwiek finansowania ze strony NFZ sprawi, iż z racji braku obrotów, firmy te stoją na krawędzi utraty
płynności finansowej i grozi im upadłość. Aby tego uniknąć i pozwolić tej branży medycznej przetrwać najtrudniejszy
okres, by zatrudnieni w niej fizjoterapeuci nie stracili miejsc pracy oraz, aby w niedalekiej przyszłości, pacjenci
niepełnosprawni, pooperacyjni i pourazowi mieli gdzie realizować zapotrzebowanie medyczne – niezbędne jest podjęcie
przez Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiednich działań.
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