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Dot. Roli fizjoterapii w Polsce podczas pandemii COVID-19

Szanowni Państwo,

Światowa Konfederacja Fizjoterapii (WCPT) jest jedyną międzynarodową organizacją fizjoterapii, repre-
zentującą ponad 625 000 fizjoterapeutów na całym świecie za pośrednictwem 121 organizacji człon-
kowskich. WCPT została założona w 1951 r., a od 1956 r. jest organizacją pozarządową pozostającą  
w oficjalnych relacjach ze Światową Organizacją Zdrowia.

WCPT jest również członkiem Światowego Sojuszu Zawodów Medycznych (World Health Professions 
Alliance WHPA), który zrzesza międzynarodowe organizacje reprezentujące lekarzy dentystów, pielę-
gniarki, farmaceutów, fizjoterapeutów i lekarzy. WHPA reprezentowany jest zatem przez ponad 31 milio-
nów pracowników ochrony zdrowia w ponad 130 krajach.

Polska jest członkiem WCPT od 1967 roku. Obecną organizacją członkowską jest Krajowa Izba Fizjote-
rapeutów (KIF). WCPT uznaje KIF za jedyny, autorytatywny głos reprezentujący zawód fizjoterapeuty w 
Polsce. Jako organizacja członkowska WCPT, KIF ma obowiązek zapewniać w swoim kraju standardy 
edukacji fizjoterapeutów oraz standardy ich pracy.

KIF reprezentuje obecnie 67 125 fizjoterapeutów w Polsce i jest czwartą co do wielkości organizacją 
zrzeszającą fizjoterapeutów na świecie.

Rolą KIF jest sprawowanie pieczy nad procesami wdrażania i monitorowania standardów praktyki za-
wodowej oraz pilnowanie, aby osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty robiły to w sposób bezpiecz-
ny i skuteczny. Rolą KIF jest sprawowanie pieczy nad procesami wdrażania i monitorowania standar-
dów kształcenia i praktyki zawodowej oraz upewnianie się, że osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty  
w Polsce spełniają te standardy. 

Organizacje członkowskie WCPT głosują nad polityką międzynarodową na Walnych Zgromadzeniach 
WCPT. Organizacje członkowskie, takie jak KIF, są odpowiedzialne za wspieranie, promowanie i wzmac-
nianie roli fizjoterapeutów, dbając o przestrzeganie standardów świadczenia usług wysokiej jakości dla 
społeczeństwa. Organizacje członkowskie akceptują politykę WCPT i dążą do osiągnięcia standardów 
praktyki zawodowej i standardów kształcenia zawartych w kanonach i wytycznych WCPT.

Podczas obecnego kryzysu KIF z powodzeniem pełni wiodącą rolę, opracowując szereg strategii za-
pewniających fizjoterapeutom możliwość kontynuowania bezpiecznej i skutecznej pracy, która także 
wspiera system opieki zdrowotnej w obecnym czasie.
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Fizjoterapia jako zawód medyczny ma do odegrania kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia i dobrego sa-
mopoczucia polskiej społeczności. Jednak w obecnej sytuacji, gdy większość tradycyjnej opieki fizjote-
rapeutycznej jest zawieszona z powodu nakazu izolacji społecznej, pacjenci prawdopodobnie doświad-
czają pogorszenia dolegliwości, niezwiązanych bezpośrednio z koronawirusem.

Osoby, które nie mogą wyjść z domu przez kilka tygodni, staną się jeszcze mniej aktywne, stracą mobil-
ność i sprawność oraz będą wymagały świadczeń z zakresu fizjoterapii po zniesieniu ograniczeń.

Istnieje jednak możliwość zapobiegania tego spadku poziomu funkcjonowania społeczeństwa.

Wiem, że obecnie dyskutują Państwo z KIF na temat telerehabilitacji. W ostatnich dniach zaobserwo-
waliśmy, że systemy opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii szybko 
zdecydowały się na zapewnienie takiej usługi w fizjoterapii:

Australia
https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-greg-hunt-mp/media/covid-19-whole-of-population-
telehealth-for-patients-general-practice-primary-care-and-other-medical- services

Stany Zjednoczone
http://www.apta.org/PTinMotion/News/2020/03/27/UHCTelehealth/

Wielka Brytania
https://www.csp.org.uk/news/coronavirus/remote-service-delivery-options

Zarówno teraz jak i w nadchodzących miesiącach, telerehabilitacja będzie ważnym narzędziem 
umożliwiającym fizjoterapeutom stawienie czoła niespotykanej sytuacji i zapobieganiu pogorszenia 
funkcjonowania wielu pacjentów.

Wobec tego właśnie, aby zapobiec zagrożeniu zdrowia publicznego w nadchodzących miesiącach, 
wzywam Państwa rząd, aby zezwolił na świadczenie tego rodzaju usług fizjoterapeutycznych już te-
raz.

Z poważaniem

Jonathon Kruger
Chief Executive Officer

Cc: Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF) maciej.krawczyk@kif.info.pl
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