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W związku z ogłoszonym w dniu 01.09.2017 rozstrzygnięciem postępowania konkursu ofert
na

świadczenia

z zakresu rehabilitacji leczniczej, mieszkańcy Gminy Trzebiechów oraz Gmin

ościennych zostaną pozbawieni dostępu do świadczeń zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej. Zwracam
się z wnioskiem z prośbą o podpisanie umowy z naszym NZOZ.
W 1999 roku , staraniem władz Gminy Trzebiechów, mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnej służby
zdrowia powstał gabinet fizjoterapii spełniający wszelkie wymogi ustawowe wymagane przy
kontraktowaniu

usług medycznych w ramach umowy z

Narodowym Funduszem Zdrowia. Przez

okres siedemnastu lat, po dzień dzisiejszy, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VitisMed"
Fizjoterapia Zdrowie i Uroda kontraktował i wykonywał zabiegi z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej
bez zarzutu, a działalność

naszego NZOZ skutecznie pokrywa

świadczenia oraz wskaźniki dostępności z

tego zakresu na

ujemny wskaźnik zabezpieczenia
obszarze wiejskim. Jednocześnie

podkreślam, że wysoka jakość usług powoduje, iż bardzo chętnie korzystają z naszej placówki
pacjenci z gmin ościennych. Mieszkańcy naszej gminy, to często osoby spracowane, ubogie, parające
się rolnictwem, które nie są w stanie ze względu finansowych przez cykl dziesięciu dni jeździć do
innych jednostek leczniczych, aby skorzystać z fizjoterapii, rehabilitacja w wielu przypadkach jest
niezbędna, przywracająca zdolność do pracy. Już na dzień dzisiejszy występują
nadwykonania, ze względu na większe zapotrzebowanie

znaczne

niż wartość zakontraktowana. Trudno

uniknąć nadwykonań również ze względu na pilne skierowania, wizyty domowe pacjentów w ciężkim
stanie czy zasłużonych HDK. Nadwykonania świadczą również, o ogromnej potrzebie

zabiegów

fizjoterapeutycznych niezbędnych dla mieszkańców naszej gminy .
W trosce o zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz w trosce o zdrowie mieszkańców
Gminy Trzebiechów

czuję się w obowiązku

zabrać głos w sprawie o utrzymanie

poziomu

zabezpieczenia świadczeń medycznych na dotychczasowym poziomie. Zapewnienie ubezpieczonym
równomiernego dostępu do świadczeń na danym obszarze leży w obowiązku Narodowego Funduszu
Zdrowia. Niniejszym pragnę poinformować Pana Dyrektora, iż pacjenci naszej Gminy Trzebiechów
oraz gmin ościennych wyrażają chęć korzystania z usług jedynego dostępnego dla nich gabinetu
fizjoterapii. Likwidacja podmiotu leczniczego w naszej gminie godzi w interes mieszkańców pacjentów.
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Uprzejmie proszę o pozytywne ustosunkowanie się do jego wniosku.
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