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Opole, dnia  20 sierpnia 2021 r.

ZPR.I.967.195.2021.EK

Pan
dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
Prezes 
Krajowej Rady Fizjoterapeutów
Plac Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

Dotyczy: podziękowań za pracę i zaangażowanie fizjoterapeutów w okresie 
pandemii. 

Odpowiadając na pismo dotyczące przedstawionych działań fizjoterapeutów 

na rzecz pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, pragnę 

złożyć wyrazy uznania dla całej grupy zawodowej fizjoterapeutów, dziękując 

za zaangażowanie, codzienny trud i poświęcenie okazywane drugiemu człowiekowi.

         W tym szczególnym czasie, jakim jest okres pandemii, Państwa praca 

polegająca na dbaniu o zdrowie pacjentów, jest wyjątkowo odpowiedzialną misją 

i odgrywa kluczową rolę zarówno dla zakażonych SARS-CoV-2, ale i dla osób, 

którym przebyta choroba COVID-19 utrudnia powrót do sprawności i aktywności 

życiowej. 

          Podejmowanie niezwłocznych działań w zakresie przygotowania specjalnych 

wytycznych do pracy w czasie epidemii, które pozwalały na prowadzenie terapii 

i maksymalizowały bezpieczeństwo oraz fachowe opinie fizjoterapeutów działających 

w sztabach kryzysowych bez wątpienia pozwalają podejmować rozstrzygnięcia, które 

faktycznie odnoszą się do aktualnych potrzeb wynikających z sytuacji epidemicznej.

          Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że w obliczu pandemii ponad 10 procent 

fizjoterapeutów znalazło czas na poszerzanie wiedzy i zdobyło nowe kompetencje 

uprawniające do podawania szczepień przeciw COVID-19.

          Jednocześnie uprzejmie informuję, że z uwagi na obecną sytuację 
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epidemiczną Wojewoda Opolski nie organizuje spotkań bezpośrednich, mających 

na celu wręczanie podziękowań lub odznaczeń. Niewątpliwie jednak, fizjoterapeuci 

jako trzeci pod względem liczebności zawód medyczny, nie są pomijani przez 

Wojewodę Opolskiego w trakcie podziękowań, za podjęcie odpowiedzialnej 

i ofiarnej służby na rzecz osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, niejednokrotnie 

narażając własne zdrowie i życie.

         Z góry dziękuję za dalszą możliwość współpracy ze środowiskiem 

fizjoterapeutów, w tym w działaniach realizowanych na rzecz pacjentów 

z COVID-19. Wyrażam przekonanie, że wspólnym wysiłkiem oraz zaangażowaniem 

uda nam się ograniczyć rozprzestrzenianie epidemii oraz zniwelować jej negatywne 

skutki.

Wojewoda Opolski

Sławomir Kłosowski

Prowadzący sprawę: Ewa Kasprzak Inspektor Wojewódzki, Wydział Zdrowia 
i Powiadamiania Ratunkowego, tel. 77/ 45 24 348
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