
FIZJOTERAPEUTA
Dzisiaj dla wszystkich wykonujących zawody medyczne nastał „czas próby”. Wyko-
nywanie takiego zawodu wiąże się też z wypełnianiem określonej misji społecznej 
z nim związanej, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i zasad moralnych oraz 
obowiązkiem zachowania tajemnicy pacjenta, z którym wykonującego zawód za-
ufania publicznego wiąże relacja oparta na zaufaniu. W dobie kryzysu nasza rola 
jeszcze wzrasta, bo rosną także oczekiwania. Rozumiemy, że może to stanowić 
bardzo duże obciążenie. Wielu z nas nie radzi sobie ze stresem i strachem, oba-
wiając się o los bliskich czy perspektywy zawodowe. Wiele osób podkreśla, że ich 
wynagrodzenie nie jest adekwatne do skali ponoszonego ryzyka i nie odzwiercie-
dla wartości wykonywanej pracy. Wiele osób wybierając zawód fizjoterapeuty nie 
uświadamiało sobie, na czym polega odpowiedzialność i misja zawodu medyczne-
go. Rozumiemy te emocje i odczucia. Mamy jednak świadomość, że najważniejsza 
jest pełna i rzetelna informacja o naszych prawach i obowiązkach.

ZAWÓD MEDYCZNY W CZASIE EPIDEMII



W 2008 roku wprowadzono ustawę o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi. Ustawa ta 
przewiduje możliwość skierowania do 
pracy przy zwalczaniu epidemii osób 
wykonujących zawody medyczne. Prze-
pisy te dotyczą pracowników podmio-
tów leczniczych, osób wykonujących 
zawody medyczne oraz osób, z którymi 
podpisano umowy na wykonywanie-
świadczeń zdrowotnych. Do tej grupy 
zaliczają się również fizjoterapeuci. Do 
pracy przy zwalczaniu epidemii mogą 

być skierowane także inne osoby, jeże-
li jest to uzasadnione aktualnymi po-
trzebami. Skierowanie do pracy przy 
zwalczaniu epidemii następuje w dro-
dze decyzji wojewody (jeżeli dotyczy 
województwa, w którym osoba skiero-
wana posiada miejsce pobytu lub jest 
zatrudniona) lub Ministra Zdrowia (w 
przypadku skierowania na obszar in-
nego województwa). 

Przeanalizujmy teraz najważniejsze 
aspekty prawne związane z pracą fizjo-
terapeutów przy zwalczaniu epidemii.

Decyzja o skierowaniu do pracy przy 
zwalczaniu epidemii stwarza obowią-
zek pracy przez okres do 3 miesięcy w 
podmiocie leczniczym lub w innej jed-
nostce organizacyjnej wskazanej w de-
cyzji. 
Osobie skierowanej do pracy przy zwal-
czaniu epidemii dotychczasowy praco-
dawca jest obowiązany udzielić urlopu 
bezpłatnego na czas określony w de-
cyzji. Okres urlopu bezpłatnego zalicza 
się do okresu pracy, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze u tego pra-
codawcy. Przez czas trwania powyż-
szego nie może być rozwiązany dotych-
czasowy stosunek pracy ani nie może 
być dokonane wypowiedzenie umowy 
o pracę, chyba że istnieje podstawa do 

rozwiązania umowy o pracę bez wy-
powiedzenia z winy pracownika albo w 
przypadku zmiany lub uchylenia decy-
zji. 

SYTUACJA PRAWNA
FIZJOTERAPEUTÓW

Skierowanie do pracy



Ze skierowaną do pracy osobą na-
wiązuje się stosunek pracy na czas 
wykonywania określonej pracy, na 
okres nie dłuższy niż wskazany w 
decyzji. Pracownikom podmiotów 
leczniczych oraz innym osobom po-
dejmującym na powyższych zasadach 
działania w celu zapobiegania i zwal-
czania chorób zakaźnych i zakażeń 
u ludzi przysługuje ochrona prawna 
należna funkcjonariuszowi publicz-
nemu.  
Decyzję o skierowaniu do pracy wy-
daje co do zasady wojewoda. Jednak 
w przypadku, gdy skierowanie do-
tyczy zakładu położonego poza wo-
jewództwem miejsca zamieszkania 
fizjoterapeuty, skierowanie to wyda-
je Minister Zdrowia. Rozróżnienie to 
jest o tyle istotne, że w przypadku 
ewentualnego odwołania od decy-
zji, należy je wtedy kierować bezpo-
średnio do Ministra Zdrowia, a nie za 
pośrednictwem wojewody - tak jak w 
przypadku odwołań od decyzji wyda-
wanych przez wojewodę. 
W praktyce skierowania doręczane 
są osobiście, najczęściej przez funk-
cjonariuszy służb mundurowych, nie 
przez pocztę. Lepiej odebrać skiero-
wanie i skorzystać z uprawnienia do 
odwołania od decyzji, gdyż w przy-
padku odmowy odebrania decyzji, 
decyzję uznaje się za skutecznie do-
ręczoną. Osoba doręczająca sporzą-
dza jedynie adnotację o odmowie 
odebrania decyzji.

Skierowaniu do pracy niosącej 
ryzyko zakażenia przy zwalcza-
niu epidemii nie podlegają:
1.	 osoby,	 które	 nie	 ukończyły	 18	

lat	bądź	ukończyły	60	lat;
2.	 kobiety	w	ciąży;
2a.	osoby	 samotnie	 wychowują-

ce	dziecko	w	wieku	do	18	lat;
2b.	osoby	 wychowujące	 dziecko	

w	wieku	do	14	lat;
2c.	osoby	 wychowujące	 dziec-

ko	z	orzeczeniem	o	niepełno-
sprawności	lub	orzeczeniem	o	
potrzebie	kształcenia	specjal-
nego;

3.	 osoby,	 u	 których	 orzeczono	
częściową	 lub	 całkowitą	 nie-
zdolność	do	pracy;

4.	 inwalidzi	 i	osoby	z	orzeczony-
mi	chorobami	przewlekłymi;

5.	 osoby,	o	których	mowa	w	art. 
2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o 
wynagrodzeniu osób zajmu-
jących kierownicze stanowi-
ska państwowe (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 152),	oraz	posłowie	i	sena-
torowie	 Rzeczypospolitej	 Pol-
skiej.

W przypadku, gdy dziecko w wieku po-
wyżej 14 lat jest wychowywane przez 
dwoje osób, którym przysługuje władza 
rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu 
epidemii może zostać skierowana wy-
łącznie jedna z nich.



Osobie skierowanej do pracy na pod-
stawie decyzji, przysługuje wynagro-
dzenie zasadnicze w wysokości nie 
niższej niż 150% przeciętnego wyna-
grodzenia zasadniczego przewidzia-
nego na danym stanowisku pracy w 
zakładzie wskazanym w tej decyzji lub 
w innym podobnym zakładzie, jeżeli w 
zakładzie wskazanym nie ma takiego 
stanowiska. Wynagrodzenie nie może 
być niższe niż wynagrodzenie, które 
osoba skierowana do pracy przy zwal-
czaniu epidemii otrzymała w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym 
wydana została decyzja o skierowaniu 
jej do pracy przy zwalczaniu epidemii. 

Oprócz wynagrodzenia, przysługu-
je również zwrot kosztów przejaz-
du, zakwaterowania i wyżywienia, na 
zasadach określonych w przepisach 
o ustalaniu oraz wysokości należno-
ści przysługującej pracownikom pań-
stwowych jednostek z tytułu podróży 
służbowych na obszarze kraju. Zwrot 
kosztów z tytułu zakwaterowania lub 
wyżywienia nie przysługuje w przy-
padku zapewnienia w miejscu wykony-
wania pracy bezpłatnego zakwatero-
wania lub wyżywienia.
W przypadku, gdy decyzja nie określa 
warunków zatrudnienia należy skon-
taktować się z kierownikiem jednost-
ki lub podmiotu, do którego nastąpiło 
skierowanie w celu ustalenia warun-
ków pracy, w tym określenia wysokości 
wynagrodzenia. Należy pamiętać, że 
pracownikowi skierowanemu do pracy 
przysługują prawa i obowiązki określo-

ne w Kodeksie pracy oraz przepisach 
szczególnych, tj. ustawie o działalności 
leczniczej, jeśli skierowanie następuje 
do podmiotu leczniczego, czy w usta-
wie o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
Osoba skierowana do pracy powin-
na wymagać zapewnienia właściwych 
bezpiecznych warunków pracy, w tym 
środków ochrony indywidualnej.
W okresie ogłoszenia stanu zagroże-
nia epidemicznego lub stanu epidemii, 
przepisy art. 95-99 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
stosuje się do pracowników wykonują-
cych zawód medyczny zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych udzielają-
cych świadczeń przez całą dobę (m.in. 
w zakresie dyżurów, czasu odpoczyn-
ku, gotowości do udzielania świadczeń, 
dodatków za pracę zmianową). Tej re-
gulacji nie stosuje się do domów pomo-
cy społecznej, gdyż co do zasady nie są 
to podmioty lecznicze.

Wynagrodzenie



Od decyzji wojewody w sprawie skiero-
wania do pracy przy zwalczaniu epide-
mii przysługuje odwołanie do Ministra 
Zdrowia (za pośrednictwem wojewody), 
ale trzeba pamiętać o tym, że wniesie-
nie środka odwoławczego nie wstrzy-
muje wykonania decyzji. W przypadku 
wydania decyzji przez Ministra Zdrowia 
przysługuje wniosek o ponowne roz-
patrzenie sprawy składany bezpośred-
nio do tego Ministra (dalej zwany rów-
nież odwołaniem). W odwołaniu należy 
umieścić wniosek o wstrzymanie na-
tychmiastowej wykonalności decyzji. 
Ponadto, należy wskazać okoliczności 
uniemożliwiające wykonanie skierowa-
nia do pracy oraz dołączyć dokumenty, 
potwierdzające spełnienie tych prze-
słanek. Odwołanie należy złożyć w for-
mie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. Jeżeli odwołanie 
miałoby zostać wysłane, należy je wy-
słać za pośrednictwem poczty trady-
cyjnej listem poleconym. Odwołanie nie 
wymaga szczegółowego uzasadnienia. 
Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, 
że strona nie jest zadowolona z wyda-
nej decyzji. Jednakże od argumentów 
wskazanych w odwołaniu może zale-
żeć jego skuteczność. Rekomenduje-
my wskazanie w odwołaniu wszystkich 
okoliczności, które wpływają na wyko-
nanie decyzji o skierowaniu do pracy 
przy zwalczaniu epidemii, w szczegól-
ności tych, które stanowią przesłan-
ki uniemożliwiające zgodnie z ustawą 
skierowanie, ale także inne, które na to 
wpływają (np. opieka nad osobą bliską).  

Przykładowe wzory wniosków do-
stępne są w załącznikach poniżej. 

Niezależnie od wniesienia odwoła-
nia rekomendujemy poinformowanie 
najszybciej jak to możliwe (mailowo, 
telefonicznie) właściwej komórki or-
ganizacyjnej urzędu wojewódzkiego 
o istnieniu przesłanek uniemożliwiają-
cych wykonanie decyzji o skierowaniu 
do pracy.

Kary pieniężne są wpłacane w terminie 
7 dni od dnia wydania decyzji. Egze-
kucja nałożonych kar pieniężnych na-
stępuje w trybie przepisów o postępo-

Prawo do odmowy

Niewykonanie decyzji grozi 
karą pieniężną w wysokości 
od 5000 zł do 30 000 zł. Kary 
wymierza odpowiednio woje-
woda albo Minister Zdrowia. 
Decyzja w sprawie kary pie-
niężnej podlega natychmia-
stowemu wykonaniu z dniem 
jej doręczenia. 
W	 przypadku	 ponownego	 nie-
wykonania	 decyzji	 wysokość	
kary	pieniężnej:	
1. jest	nie	niższa	od	wysokości	

kary	pieniężnej	wymierzonej	
poprzednio	 za	 takie	 naru-
szenie;

2. ustala	 się,	 dokonując	 po-
większenia	o	25%	wysokości	
kary	 pieniężnej	 ustalonej	
zgodnie	z	pkt	1.	



waniu egzekucyjnym w administracji. 
W odwołaniu od decyzji w sprawie na-
łożenia kary pieniężnej również należy 
złożyć wniosek o wstrzymanie natych-
miastowej wykonalności decyzji.
Niewykonanie decyzji o skierowaniu 
do pracy może również skutkować 
wszczęciem postępowania egzekucyj-
nego. W ramach postępowania egze-
kucyjnego może zostać zastosowany 
przymus bezpośredni, a więc doprowa-
dzenie siłą osoby objętej skierowaniem 
do miejsca pracy. Należy tu podkreślić, 
że zastosowanie takiego środka może 
mieć miejsce tylko w ramach prowa-

dzonego postępowania egzekucyjnego 
(co wiąże się z koniecznością doręcze-
nia kolejnego pisma od właściwego or-
ganu), a prawo do jego zastosowania ma 
tylko Policja.
Innymi środkami egzekucyjnymi są 
również kara pieniężna (do 10.000 
zł) albo nałożenie obowiązku zwrotu 
kosztów wykonania przez inną osobę. 
Wydaje się, że środki takie nie będą 
wykorzystywane, ale w przepisach 
przewidziano taką możliwość.
Jednocześnie, art. 53 ustawy o zapobie-
ganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi przewiduje karę 
grzywny (od 20 zł do 5.000 zł) za nie-
wykonanie decyzji o skierowaniu do 
pracy. W sytuacji podjęcia próby wy-
stawienia mandatu, rekomenduje się 
odmowę jego przyjęcia – co skutkować 
będzie skierowaniem sprawy do sądu. 
W przypadku gdy została już nałożo-
na kara administracyjna, nałożenie ko-
lejnej sankcji za to samo przewinienie 
budziłoby wątpliwości w kontekście za-
sady ne bis in idem, według której nie 
można dwukrotnie orzekać w tej samej 
sprawie.  

W okresie epidemii fizjoterapeuta może 
mieć również powierzone przez praco-
dawcę wykonywanie innej pracy. Może 
to nastąpić na dwóch podstawach:
• przestoju (art. 81 Kodeksu pracy),
• powierzenia innej pracy (art. 42 § 4 

Kodeksu pracy).

Obecnie w zakresie świadczeń reha-
bilitacyjnych można uznać, że doszło 
do przestoju. Zgodnie bowiem z roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 
31 marca 2020 r. w sprawie ustanowie-
nia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii (Dz. U. poz. 566, z późn. 

Powierzenie innych obowiązków



zm.) w okresie od dnia 31 marca 2020 
r. ustanawia się czasowe ograniczenie 
wykonywania działalności leczniczej 
polegające na zaprzestaniu udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej z zakre-
su rehabilitacji leczniczej. Ustanowio-
no również czasowe ograniczenie: 
• wykonywania działalności leczniczej 

polegające na zaprzestaniu udziela-
nia świadczeń w zakresie lecznictwa 
uzdrowiskowego;

• prowadzenia usług rehabilitacyj-
nych w ramach prewencji rentowej; 

• działalności samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej, 
dla których podmiotem tworzącym 
jest Prezes Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego.

Pracodawca może na czas przestoju 
powierzyć pracownikowi inną odpo-
wiednią pracę, za której wykonanie 
przysługuje wynagrodzenie. Przez od-
powiednią pracę rozumie się taką pra-
cę, która odpowiada umiejętnościom 
pracownika, doświadczeniu i możliwo-
ściom wykonywania pracy, a jednocze-
śnie jest potrzebna z punktu widzenia 

pracodawcy. Praca taka powinna też 
korespondować z kwalifikacjami pra-
cownika. Fakt istnienia ograniczeń w 
świadczeniach rehabilitacyjnych nie 
oznacza, że nie można wykonywać ja-
kiejkolwiek pracy związanej z kontak-
tem i z innym człowiekiem.
Zgodnie natomiast z art. 42 § 4 Kodek-
su pracy w przypadkach uzasadnionych 
potrzebami pracodawcy, może on po-
wierzyć pracownikowi inną pracę niż 
określona w umowie o pracę na okres 
nieprzekraczający 3 miesięcy w roku 
kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to 
obniżenia wynagrodzenia i odpowiada 
kwalifikacjom pracownika. Kwalifikacje 
są odpowiednie, jeśli podczas powie-
rzonej pracy pracownik ma możliwość 
wykorzystywania swojej wiedzy, umie-
jętności i doświadczenia na dotychcza-
sowym stanowisku. Powierzona praca 
swoim charakterem nie może znacznie 
odbiegać od dotychczasowej pracy, bo-
wiem może być potraktowane jako na-
ruszenie poszanowania godności pra-
cownika.

Kierownicy podmiotów leczniczych 
udzielających świadczeń opieki zdro-
wotnej całodobowo mogą za zgodą 
pracownika tzw. klauzuli opt-out, zo-
bowiązać go do pełnienia dyżuru me-
dycznego, który przekracza  48 godzin 
tygodniowo (na zasadach określonych 
w art. 95 i art. 96 ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczniczej). Po-
nadto wobec ww. dyżurujących pra-

cowników możliwe jest zastosowanie 
równoważnych okresów odpoczynku 
dobowego i tygodniowego na zasadach 
określonych w art. 97 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczni-
czej. Umożliwia to ich odpłatne zobo-
wiązanie do pozostawania w gotowości 
do pracy, a także przyznanie pracow-
nikom medycznym dodatków za pracę 
w porze nocnej i święta (na zasadach 

Dyżury medyczne i klauzula opt-out



określonych w art. 98 i art. 99 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej). Rozwiązania te mają na celu 
optymalne wykorzystanie czasu pracy 
pracowników medycznych podmiotów 
leczniczych udzielających świadczeń 
opieki zdrowotnej całodobowo, stoso-
wanie planowego wydłużania ich czasu 
pracy – z wykorzystaniem dyżuru me-
dycznego, klauzuli opt-out i równoważ-
nych okresów odpoczynku dobowego i 
tygodniowego – a także wynagradzania 

ich w związku ze zobowiązaniem ich 
do pozostawania w gotowości do pra-
cy oraz pracy w nocy i w święta. Do 
tej pory z zakresu regulacji zawartych 
w art. 95–99 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej wyłącze-
ni byli pracownicy wykonujący zawo-
dy medyczne nieposiadający wyższego 
wykształcenia oraz podmioty lecznicze 
niewykonujące działalności leczniczej 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne.

Ministra Zdrowia wyposażono w moż-
liwość ograniczenia przemieszczania 
się pracowników pomiędzy placów-
kami ochrony zdrowia w celu unika-
nia poziomej transmisji zakażeń (jeżeli 
mieli kontakt z pacjentami zakażony-
mi). Może on określić w drodze rozpo-
rządzenia standardy w zakresie ograni-
czeń przy udzielaniu świadczeń opieki 

zdrowotnej pacjentom innym niż z po-
dejrzeniem lub zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące 
zawód medyczny mające bezpośredni 
kontakt z pacjentami z podejrzeniem 
lub zakażeniem tym wirusem, mając na 
względzie potrzebę zapobiegania zaka-
żeniom COVID-19 i ich zwalczania.

Możliwość ograniczenia przemieszczania się 
pracowników pomiędzy placówkami ochrony zdrowia 

Warto również zwrócić uwagę na treść 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
26 marca 2020 r. w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki w izolatoriach, 
którego celem jest odciążenie oddzia-
łów szpitalnych, które mają zapewnić 
miejsca pacjentom z najcięższym prze-
biegiem choroby, a także stworzenie 
miejsc izolacji dla osób, które nie mogą 
być izolowane w domach. Opiekę zdro-
wotną w izolatorium zapewnia podmiot 

Izolatoria



leczniczy wykonujący działalność lecz-
niczą w rodzaju leczenie szpitalne, któ-
ry otrzyma środki z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia na ten cel, a więc szpital 
jednoimienny lub inny, w którym znaj-

dują się pacjenci chorzy na COVID-19. 
Personel takiego szpitala ma bowiem 
sprawować opiekę nad osobami znajdu-
jącymi się w izolatorium.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów służy pomocą w przypadku 
naruszenia praw fizjoterapeuty w związku ze skierowaniem 

do pracy przy zwalczaniu epidemii. 



W obliczu pandemii w każdym kraju wdraża się nowe procedury kryzysowe. Do-
tyczą one w szczególności personelu medycznego, który, będąc na pierwszej linii 
frontu z COVID-19, jest najbardziej narażony na zakażenie. W zależności od kra-
ju, od kilku do kilkunastu procent zakażonych to przedstawiciele zawodów me-
dycznych, głównie lekarze i pielęgniarki. W sytuacji niedoboru kadr medycznych 
w wielu państwach rozpoczęto działania zmierzające do włączenia kolejnych za-
wodów medycznych w aktywną walkę ze skutkami pandemii. Dotyczy to także 
fizjoterapeutów. Oto kilka przykładów z zagranicy, pokazujących jak to wygląda w 
praktyce.



Australijskie Stowarzyszenie Fizjote-
rapii (Australian Physiotherapy Asso-
ciation) wraz z Ministerstwem Zdro-
wia podjęły ścisłą współpracę w celu 
zapewnienia potrzebnego szkolenia 
dla fizjoterapeutów pracujących z pa-
cjentami z COVID19. Szkolenie zostało 
przygotowane przez ekspertów w dzie-
dzinie fizjoterapii w intensywnej tera-
pii i sfinansowane przez Ministerstwo 
Zdrowia. Nagrania i materiały ze szko-
lenia dostępne są bezpłatnie.

Źródło: https://australian.physio/
VirtualCardioICU

Fizjoterapeuci we Francji już 13 marca 
zostali poinformowani przez Krajową 
Radę Fizjoterapeutów (Le Conseil natio-
nal de l’ordre des masseurs-kinésithéra-
peutes) o możliwości rejestrowania się 
do tzw. rezerwy ochotników, którzy 
będą mogli zostać zmobilizowani przez 

państwo do pracy i wzmocnienia syste-
mu opieki zdrowotnej w związku z pan-
demią COVID-19. Rejestracja możliwa 
jest zarówno dla aktywnych pracow-
ników ochrony zdrowia (w prywatnym 
i publicznym sektorze), ale także dla 
osób pozostających aktualnie bez pra-
cy, będących nie dłużej niż od 5 lat na 
emeryturze oraz dla studentów kierun-
ków paramedycznych i medycznych. 
Rejestracja odbywa się za pośrednic-
twem strony internetowej francuskiego 
Ministerstwa Solidarności i Zdrowia. 
Rezerwa działa już od 10 lat, a jej ce-
lem jest wzmocnienie systemu ochro-
ny zdrowia w obliczu wyjątkowych 
sytuacji. Każdy rezerwista jest objęty 
odpowiednim ubezpieczeniem oraz w 
niektórych sytuacjach może dostać wy-
nagrodzenie. Ponadto z inicjatywy jed-

Australia

Francja

https://australian.physio/VirtualCardioICU
https://australian.physio/VirtualCardioICU


nego z regionów została także urucho-
miona platforma do rejestrowania się 
chętnych profesjonalistów, aby ułatwić 
współpracę placówek opieki zdrowot-
nej w kontekście kryzysu, a szczególnie 
na oddziałach szpitalnych, gdzie nadal 
w związku z niskim wynagrodzeniem 
brakuje fizjoterapeutów.
19 marca zostały także wydane wy-
tyczne do pracy dla fizjoterapeutów 
pracujących na oddziałach szpitalnych 
z pacjentami zarażonymi COVID19. 

http://www.ordremk.fr/wp-content/
uploads/2020/03/recommandations-
-skr-kine-respi-covid19-v1.pdf

Źródła: http://www.ordremk.fr/actualites/
kines/covid-19-reserve-sanitaire/
https://www.santepubliquefrance.fr/a-
propos/nos-principes-fondateurs/reserve-
sanitaire/etre-reserviste
http://www.ordremk.fr/actualites/kines/
lutte-contre-lepidemie-tous-mobilises-avec-
renfort-covid/ 

Fizjoterapeuci hiszpańscy masowo reje-
strują się w całym kraju do ochotniczej 
pracy związanej z leczeniem pacjentów 
COVID19. Wśród ośrodków fizjoterapii 
nastąpiła także mobilizacja profesjo-
nalistów, którzy za pomocą sieci spo-
łecznościowych uzbierali ponad 30 000 
podpisów pod oświadczeniami Stowa-
rzyszenia skierowanymi do Ministra 
Zdrowia, wnoszącymi o zabezpieczenie 
stanowisk pracy fizjoterapeutów wyko-
nujących zawód w czasie pandemii. 

Fizjoterapeuci w Irlandii, którzy pracują 
w sektorze prywatnym mogą rejestro-
wać się poprzez specjalną platformę, 
aby wesprzeć publiczną opiekę zdro-
wotną w walce z COVID19. Zarejestro-
wany fizjoterapeuta uzyskuje status 
„on call”, wyrażając w ten sposób stan 
gotowości do pracy. Fizjoterapeuci na 
oddziałach szpitalnych pracują zgod-
nie z wytycznymi brytyjskimi „Fizjo-

terapia pulmonologiczna na wezwa-
nie w związku z COVID19” z 12 marca 
(https://www.acprc.org.uk/Data/Re-
source_Downloads/COVID19Respira-
toryPhysiotherapyOnCallInformatio-
nandGuidanceV2.pdf)

Źródła: https://www.iscp.ie/covid-19
https://www.coru.ie/health-and-social-care-
professionals/covid-19-updates/
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Kanadyjskie Stowarzyszenie Fizjotera-
pii (CPA) opracowało dokument zapew-
niający tamtejszy rząd i Ministerstwo 
Zdrowia o gotowości fizjoterapeutów 
do wsparcia innych służb medycznych 
w walce z pandemią. Uznając fizjotera-
peutów za istotnych członków zespołu 
kryzysowego nawołuje fizjoterapeu-
tów, studentów oraz emerytowanych 
pracowników do zgłoszenia się w rzą-
dowym rejestrze pracowników służby 
zdrowia gotowych do wsparcia syste-
mu w dobie kryzysu. Rząd kanadyjski 
poszukuje chętnych wolontariuszy z 
doświadczeniem medycznym, by wes-
przeć zasoby szpitalne. Rejestr pozwoli 
utworzyć bazę danych i zobrazować te-
rytorialną liczbę posiłków medycznych. 
Obecnie trwające inicjatywy dotyczą 
fizjoterapeutów zatrudniających się w 
centrach dyspozytorskich, oceniają-
cych wstępnie pacjentów z możliwymi 
objawami COVID19. Warto dodać, że na 
mocy tymczasowego rozporządzenia 
Ministerstwa Zdrowia usunięto (wstęp-

nie do 24 kwietnia) wymóg skierowania 
na świadczenia fizjoterapii w ramach 
płatnika publicznego, celem udrożnie-
nia systemu i zniwelowania obciążeń 
administracyjnych do celu rozliczeń.

Źródło: Physiotherapy and Rehabilitation 
in COVID19 Response 
Session 1, The Role of Physiotherapy and 
Rehab March 22, 2020. Phil Sheppard PT, 
DrPH (Candidate) & Dr. Michel Landry, PT, 
MBA, PhD

20 marca w Norwegii została urucho-
miona platforma umożliwiająca reje-
strowanie się pracowników ochrony 
zdrowia gotowych do wsparcia syste-
mu w walce z pandemią COVID19.  Mi-
nisterstwo Zdrowia poinformowało, że 
konieczne jest angażowanie się wszyst-
kich osób posiadających wykształce-
nie medyczne i w naukach o zdrowiu, 
bo za chwilę będzie na nich ogromne 
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Norwegia



zapotrzebowanie. Szacuje się, że około 
10% osób aktualnie pracujących z pa-
cjentami z COVID19 zostanie za chwilę 
wyłączone z powodu np. kwarantan-
ny. Jednocześnie fizjoterapeutom zo-
stały przydzielone także nowe zadania 
jak np. wsparcie w „śledzeniu” osób 
potencjalnie zakażonych, prowadze-

nie rozmów telefonicznych z osobami 
na kwarantannie czy wsparcie infolinii  
o koronawirusie.

Źródła: https://www.nasjonalthelsepersonell.
no/
https://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/
De-jakter-paa-smitte-og-svarer-paa-
koronaspoersmaal

Na mocy rozporządzenia ministra ga-
binety prywatne pozostają obecnie w 
kraju zamknięte, jednak, aby wykorzy-
stać chwilowo nieaktywną grupę spe-
cjalistów pracujących na co dzień w 
prywatnych placówkach, rząd brytyjski 
umożliwił w trybie nadzwyczajnym fi-
zjoterapeutom czynnym, nieczynnym 
(do 3 lat) oraz studentom ostatniego 
roku fizjoterapii tzw. rejestr kryzysowy. 
Za pośrednictwem HCPC (Health and 
Care Professions Council) osoby chęt-
ne mogą wypełnić formularz o gotowo-
ści do pracy na oddziałach szpitalnych. 
Praca ta dla studentów jest woluntary-
styczna.

Źródło: https://news.sky.com/story/
coronavirus-physiotherapists-help-covid-19-
patients-in-intensive-care-11965973 

Wielka Brytania

Śledź na bieżąco działania 
zespołu kryzysowego KIF w czasie pandemii: 

https://kif.info.pl/koronawirus/
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