
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, geneza i główne założenia.
2.3. Praktyczne zastosowanie klasyfikacji wg ICF w prowadzeniu dokumentacji 
medycznej (ćwiczenie praktyczne).

3. Diagnostyka funkcjonalna (wstęp do terapii) 
3.1. Wywiad, cel terapii.
3.2. Badanie przedmiotowe.
3.3. Diagnostyka różnicowa.
3.4. Testy, skale i pomiary.
3.5. Wnioski z badania.
3.6. Plan fizjoterapii.
3.6. Przeciwskazania do fizjoterapii.

4. Fizjoterapia (wizyta fizjoterapeutyczna) 
4.1. Wywiad.
4.2. Re-Test na początku terapii.
4.3. Leczenie.
4.3.1 Fizjoterapia indywidualna.
4.3.2. Funkcjonalny Trening Medyczny.
4.4. Re-test po zakończonej terapii.
4.5. Zadania dla pacjenta (instruktaż) do samodzielnego wykonywania w domu.
4.6. Uwagi do fizjoterapii.
4.7. Dokumentacja dodatkowa niestanowiąca dokumentacji medycznej.

5. Testy aktywności 
5.1. Funkcje testów: kontrolna, mobilizująca, sprawozdawcza.
5.2. Zasady wyboru testów.
5.3. Metodyka wykonania, praktyczne zastosowanie w terapii (ćwiczenia w grupach).
5.4. Interpretacja i analiza wyników.
5.5. Planowanie terapii (ćwiczenia w grupach).

PROGRAM SZKOLENIA
„Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii”

organizowanego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów w wymiarze 14 godzin dydaktycznych
(2 dni) dla Fizjoterapeutów posiadających Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty.



6. Dokumentacja medyczna w fizjoterapii 
6.1. Regulacje prawne: odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna.
6.2. Sposoby prowadzenia dokumentacji.
6.2.1. Jakie informacje zapisywać w dokumentacji pacjenta.
6.2.2. Forma zapisu: papierowa i elektroniczna (EDM).
6.2.3. Jak przechowywać i udostępniać dokumentacje medyczną zgodzie 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 Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania 
świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej. 
Uczestnicy nabywają umiejętność prowadzenia i dokumentowania badania i leczenia 
w oparciu o funkcjonalny model ICF oraz zapoznają się z metodyką doboru i wykonywania 
testów aktywności wraz z interpretacją ich wyników. 

KONTAKT:
    szkolenia@kif.info.pl

+48 22 230 23 73


