
PROGRAM SZKOLENIA
„Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej 

dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat)”
organizowanego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów w wymiarze 14 godzin dydaktycznych (2 dni)

dla Fizjoterapeutów posiadających Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty.

1. Wprowadzenie do założeń reformy rehabilitacji 
1.1. Omówienie szerszego kontekstu zmian w systemie świadczenia usług refundowanych i 
wpływu na rynek komercyjny.
1.2. Misja KIF.

2. Wytyczne KRF 
2.1. Podstawy prawne.
2.2. Podstawy ICF, ICF-CY, geneza i główne założenia.
2.3. Praktyczne zastosowanie klasyfikacji wg ICF-CY w prowadzeniu dokumentacji medycznej 
(ćwiczenie praktyczne).
2.4. Niedostatki klasyfikacji wg ICF CY w prowadzeniu dokumentacji medycznej.

3. Ocena funkcjonalna pacjentów w wieku 0 -7 lat
3.1. Odrębność oceny funkcjonalnej pacjentów w wieku rozwojowym.
3.2. Skala oceny funkcjonalnej pacjentów w wieku 0-2 lat główne założenia, konstrukcja skali i 
zasady oceny.
3.3. Skala oceny funkcjonalnej pacjentów w wieku 2-7 lat główne założenia, konstrukcja skali 
i zasady oceny.
3.4. Wskaźniki aktywności.
3.5. Poziom aktywności.
3.6. Trajektoria zmian w zakresie aktywności funkcjonalnej.
3.7. Metodyka wykonania, praktyczne zastosowanie w terapii (ćwiczenia w grupach).

4. Wywiad, cel terapii 
4.1. Wywiad, cel terapii.
4.2. Badanie przedmiotowe.
4.3. Diagnostyka różnicowa.
4.4. Testy, skale i pomiary.
4.5. Wnioski z oceny funkcjonalnej.
4.6. Plan fizjoterapii.
4.7. Przeciwwskazania do fizjoterapii.

5. Dokumentacja medyczna w fizjoterapii 
5.1. Regulacje prawne: odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna.



6. Sposoby prowadzenia dokumentacji
6.1. Jakie informacje zapisywać w dokumentacji pacjenta.
6.2. Forma zapisu: papierowa i elektroniczna (EDM).
6.3. Jak przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną zgodnie z RODO i innymi ustawami.

7. Bieżące zagadnienia KIF, portal informacyjny www.kif.pl, internetowa biblioteka KIF.

8. Podsumowanie i pytania, wręczenie certyfikatów.

Program szkolenia obejmuje zakres wytycznych KRF do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu
fizjoterapii  pediatrycznej  i  ich  opisywania  w  dokumentacji  medycznej.  Każdy  fizjoterapeuta  ma
obowiązek  prowadzić  taką  dokumentacją,  jednak  praktyka  przysparza  wielu  problemów  i
niejasności. 

Celem szkolenia jest przybliżenie tego zagadnienia od strony praktycznej, jak i wymagań prawnych.
Przedstawiony zostanie model badania dziecka w wieku 0-7 lat zgodny z założeniami wdrażanej
w Polsce reformy rehabilitacji  oraz metodykę i  podstawy prawne prowadzenia,  przechowywania
i udostępnienia dokumentacji medycznej.

Uczestnik kursu zdobędzie umiejętność prowadzenia i dokumentowania badania i leczenia w oparciu
o funkcjonalny model ICF-CY. Zapozna się z metodyką oceny funkcjonowania dziecka w wieku 0-7 lat
oraz interpretacją uzyskanych wyników. 

Zajęcia prowadzone są formie teoretycznej  z  elementami ćwiczeń praktycznych z  zakresu oceny
funkcjonowania  dziecka  w  wieku  0-7  lat.  Szkolenie  obejmuje  1,5  dnia  (łącznie  14  godzin
dydaktycznych).

Na koniec uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. Wymogiem ukończenia szkolenia
jest udział w szkoleniu w pełnym wymiarze.

KONTAKT:
szkolenia@kif.info.pl

+48 22 230 23 73
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