
UCHWAŁA NR 551/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 19 stycznia 2021 r. 

w sprawie apelu dotyczącego szczepień przeciw COVID-19 wśród fizjoterapeutów  

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 77 pkt 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. 

o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952 oraz z 2020 r. poz. 567 i 1493) oraz § 18 

załącznika do uchwały nr 523/I KRF/20120 Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 9 września 

2020 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjmuje apel dotyczący szczepień przeciw COVID-

19 wśród fizjoterapeutów, stanowiący załącznik do uchwały.  

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 

 

  



Załącznik do uchwały Nr 551/I KRF 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

z dnia 19 stycznia 2021 r. 

 

APEL 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

 DOTYCZĄCY SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 WŚRÓD FIZJOTERAPEUTÓW 

 

Czas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 jest trudnym wyzwaniem dla całej ludzkości i 

prawdziwym sprawdzianem dla osób wykonujących zawody medyczne. Dla większości 

społeczeństwa rzetelna wiedza medyków, ich chęć niesienia pomocy oraz ratowania życia i 

zdrowia jest fundamentem i nadzieją na lepsze jutro.  

Aktualna wiedza medyczna jednoznacznie wskazuje, że nie ma skuteczniejszej metody 

ochrony przed chorobami zakaźnymi niż szczepienia ochronne. Niniejsze stwierdzenie odnosi 

się także do szczepionki przeciwko COVID-19. To dzięki niej mamy szansę ochronić życie i 

zdrowie milionów osób. Mamy nadzieję, że szczepionka skróci lub znacząco ograniczy wpływ 

pandemii, a także przyniesie korzyść pojedynczym ludziom i całym społeczeństwom, w tym 

umożliwi i ułatwi prowadzenie procesów leczenia, w tym rehabilitacji leczniczej, w normalnym 

trybie.  

 

Jesteśmy przekonani, że żaden z polskich fizjoterapeutów, którzy wykonują medyczny zawód 

zaufania publicznego nie będzie zaprzeczał faktom naukowym i nie będzie głosił poglądów 

niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną. To nie tylko byłoby postrzegane jako wyraz braku 

odpowiedzialności za pacjenta, ale miałoby negatywny wpływ na postrzeganie całej grupy 

zawodowej jako profesjonalistów medycznych.  

Szczepienia nie są obowiązkowe i pozwólmy każdemu na podjęcie decyzji we własnym 

sumieniu w oparciu o merytoryczną informację. Celowe wprowadzanie w błąd pacjentów jest 

głęboko nieetyczne. Zasady etyki zawodowej wskazują na powinność promowania przez 

fizjoterapeutę badań naukowych i innych działań oraz procesów, które mogą się przyczynić do 

podniesienia poziomu świadczeń zdrowotnych i poprawy stanu zdrowotnego społeczeństwa. 

Fizjoterapeuta postępuje tak, aby budzić zaufanie i szacunek swoją nienaganną postawą. 

 

Wielu z nas szczepiąc się już wykazało się olbrzymim szacunkiem i odpowiedzialnością wobec 

pacjentów, ale również samych siebie i swoich najbliższych. Większość z nas chce przecież 

wrócić do normalnej pracy i czerpać z niej satysfakcję oraz godnie żyć.  

 

Apelujemy o nieocenianie decyzji innych koleżanek i kolegów, bo wierzymy, że zawsze 



opierały się one na merytorycznych przesłankach.  

 

Apelujemy o ważenie słów, oddzielanie poglądów osobistych od zawodowych, bo to podkreśla 

nasz profesjonalizm, odpowiedzialność i szacunek okazywany innym fizjoterapeutom, 

współpracownikom reprezentującym pozostałe zawody medyczne oraz pacjentom.   

 

 


