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Światowy Dzień Fizjoterapii – 8 września 2019 roku  

Światowy Dzień Fizjoterapii przypada 8 września każdego roku i jest okazją dla fizjoterapeutów 

z całego świata do podnoszenia świadomości na temat ich roli w utrzymywaniu ludzi w zdrowiu, 

mobilności i niezależności. Data została ustalona przez WCPT w 1996 roku i nawiązuje do dnia, 

w którym w 1951 roku powstało WCPT. 

Przejmij kontrolę nad bólem przewlekłym!  

Fizjoterapia ma ogromne znaczenie w pomaganiu ludziom w opanowaniu bólu przewlekłego 

i poprawie jakości ich życia. 

Ból przewlekły i rola fizjoterapii jest tematem przewodnim Światowego Dnia Fizjoterapii 8 września! 

Fizjoterapia pomaga osobom cierpiącym z powodu bólu przewlekłego. Dzięki fizjoterapii można 

rozwijać umiejętności, które pomagają aktywnie kontrolować swój stan zdrowia, zwiększać aktywność 

i poprawiać jakość życia. 

Fizjoterapeuta pomaga zrozumieć jaki jest mechanizm bólu i w jaki sposób ten wbudowany system 

alarmowy jest często zbyt łatwo aktywowany. Fizjoterapeuta zmniejsza strach związany 

z odczuwaniem bólu, a także pomaga w budowaniu strategii radzenia sobie z bólem. Osoby z długo 

utrzymującymi się dolegliwościami bólowymi unikają wielu aktywności, bojąc się nasilenia bólu. 

Fizjoterapia pozwala na bezpieczny powrót do codziennych aktywności. 

Fizjoterapeuci wspierają pacjentów w odzyskaniu kontroli nad bólem m. in. poprzez: edukację, naukę 

strategii radzenia sobie z bólem, rozwiązywanie problemów, higienę snu, relaksację i dostosowane 

wprowadzanie odpowiednich aktywności. 

Bycie aktywnym sprzyja w zarządzaniu przewlekłym bólem poprzez: 

- utrzymanie elastyczności i ruchomości, 

- poprawę wydolności krążeniowo – oddechowej, 

- budowanie i utrzymanie siły mięśniowej, 

- poprawę nastroju i samopoczucia, 

- pomoc w kontrolowaniu bólu, 

- nabieranie pewności w angażowaniu się w różne aktywności, 

- odzyskanie kontroli nad swoim życiem i zmniejszenie strachu. 

Przewodnicząca WCPT Emma Stokes powiedziała: „Ból przewlekły jest globalnym obciążeniem dla 

zdrowia, a bóle dolnego odcinka kręgosłupa powodują większą niepełnosprawność niż jakikolwiek inny 

problem zdrowotny. Jeśli cierpisz z powodu bólu przewlekłego, możesz zwrócić się o pomoc do 

fizjoterapeuty, który zaproponuje Ci odpowiednie aktywności i zaplanuje indywidualny program 

ćwiczeń. Fizjoterapeuta pomoże Ci zrozumieć, jak działa ból, a także zmniejszy Twoje obawy związane 

z bólem, wytłumaczy Ci na czym polega ten problem i co się z Tobą dzieje. Fizjoterapeuta zachęci Cię 

do bezpiecznej aktywności fizycznej, pomoże zbudować pewność siebie, pomoże też w utrzymaniu lub 

powrocie do pracy i zajęć, które pozwalają Ci żyć tak, jak chcesz. Porozmawiaj z fizjoterapeutą 

i dowiedz się, jak może pomóc Ci nauczyć się technik radzenia sobie z bólem”. 



 

Eksperci z Zespołu Tematycznego ds. Międzynarodowych KIF przetłumaczyli materiały WCPT 
dotyczące bólu przewlekłego.  

 

Materiały są dostępne za darmo dla wszystkich fizjoterapeutów w Polsce! 
 
Zachęcamy do pobierania: 
Plakaty/ulotki: https://www.wcpt.org/node/177343 
Infografiki: https://www.wcpt.org/node/177344 
 
Więcej o WCPT i Światowym Dniu Fizjoterapii dowiesz się na stronie:  
https://www.wcpt.org/ 
https://www.wcpt.org/wptday 
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