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Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze, 

Dzisiaj obciążenie służby zdrowia jest olbrzymie. Polscy medycy opiekują się przecież nie tylko 

chorymi na COVID-19, ale również pacjentami z innymi schorzeniami. Wiele osób z personelu 

medycznego również jest zarażonych lub udaje się na obowiązkowe kwarantanny, a inni są 

po prostu przeciążeni. 

Fizjoterapeuci są grupą, która wykonuje zawód medyczny. Obecnie zostali zmuszeni 

do zaprzestania prowadzenia swojej działalności, poza wyjątkami wskazanymi 

w rozporządzeniu. Osoby, które na co dzień pracują w ambulatoriach, gabinetach prywatnych, 

sanatoriach, domach opieki społecznej czy szkołach, czyli około 55 000 osób, nie pracują. 

Dzisiaj pozostajemy więc na drugiej linii walki z epidemią, ale to można zmienić z pożytkiem 

dla pacjentów. Część z nas dobrowolnie podejmie się pracy w zakresie wykonywania 

czynności medycznych i będą to dodatkowe i wykwalifikowane ręce do pracy w systemie 

ochrony zdrowia.  

Jesteśmy wyszkolonym zawodem medycznym i część z nas jest gotowa w każdej chwili 

do wsparcia lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych w ich codziennej pracy.  

Deklarujemy pomoc i wsparcie. Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem 

medycznym zobowiązanym na podstawie ustawy do udzielania świadczeń zdrowotnych 

z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, 

dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. 



    

  

Jesteśmy wykształconymi profesjonalistami po studiach medycznych, którzy na co dzień 

pracują z pacjentami. Już teraz jesteśmy w stanie samodzielnie wykonywać wiele procedur 

medycznych, a inne będziemy w stanie realizować po uprzednim instruktażu i pod nadzorem 

lekarzy, pielęgniarek lub ratowników medycznych. Dzisiaj jest ostatni moment na szybkie 

zorganizowanie przeszkolenia dla chętnych podjęcia się tego zadania. Warto podkreślić,  

że mamy doświadczenie w pracy z pacjentami nieporównywalnie większe od studentów 

studiów medycznych. Posiadamy także stosowne ubezpieczenie OC do udzielania świadczeń 

zdrowotnych. 

 

Nie czekajmy, aż zabraknie nam rąk do pracy z pacjentami. Pamiętajmy, pomocy medycznej 

potrzebują nie tylko chorzy na COVID-19. Polscy pacjenci z innymi schorzeniami także 

potrzebują opieki, a my jako profesjonalny zawód medyczny na co dzień ją zapewniamy.  

 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów jest w stanie przeprowadzić proces weryfikacji chętnych osób 

do podjęcia pracy i stworzyć listę dobrowolnie zgłaszających się do pracy.  

 

 

APELUJEMY O WYKORZYSTANIE NASZEJ GRUPY ZAWODOWEJ DO WYKONYWANIA 

CZYNNOŚCI MEDYCZNYCH. 

 

 

 

     Z wyrazami szacunku, 
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