UCHWAŁA NR 484/I KRF
KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie apelu dotyczącego konieczności zaopatrywania fizjoterapeutów w środki
ochrony indywidualnej
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1, 2 i 7 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) uchwala się, co
następuje:

§ 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjmuje apel dotyczący konieczności
zaopatrywania fizjoterapeutów w środki ochrony indywidualnej, 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 484/I KRF
Krajowej Rady Fizjoterapeutów
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

APEL
KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW
DOTYCZĄCY KONIECZNOŚCI ZAOPATRYWANIA FIZJOTERAPEUTÓW
W ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Do Krajowej Izby Fizjoterapeutów docierają sygnały, że w wielu podmiotach leczniczych
fizjoterapeuci pracujący z pacjentami pozbawieni są odpowiednich środków ochrony
indywidualnej, co zwiększa zagrożenie zakażenia, a w konsekwencji naraża zdrowie i życie nie
tylko fizjoterapeutów, ale również pacjentów.
Wymaga podkreślenia, że zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić
pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W razie, gdy warunki pracy nie
odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie
dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim
niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od
wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Ponadto zgodnie z
ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń
zdrowotnych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu
się zakażeń i chorób zakaźnych. Działania te obejmują m.in. opracowanie, wdrożenie i
nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej i
zbiorowej w celu zapobieżenia przeniesieniu na inne osoby biologicznych czynników
chorobotwórczych.
Ponadto niezrozumiałe jest delegowanie fizjoterapeutów, wbrew obowiązującym przepisom,
do prac niezgodnych z ich kwalifikacjami, w tym prac transportowych, magazynowych lub
prostych prac biurowych, w sytuacji, gdy pacjenci są pozbawieni opieki fizjoterapeutycznej. Z
przepisów Kodeksu pracy jasno wynika, że w przypadkach uzasadnionych potrzebami
pracodawcy, może on powierzyć pracownikowi inną pracę niż określona w umowie o pracę na
okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia
wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Kwalifikacje są odpowiednie, jeśli
podczas powierzonej pracy pracownik ma możliwość wykorzystywania swojej wiedzy,
umiejętności i doświadczenia na dotychczasowym stanowisku. Powierzona praca swoim
charakterem nie może znacznie odbiegać od dotychczasowej pracy, bowiem może to być
potraktowane jako naruszenie poszanowania godności pracownika.

Działając w imieniu samorządu zawodowego fizjoterapeutów, którego zadaniem jest
reprezentowanie fizjoterapeutów i sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tego
zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony oraz obrona godności zawodowej,
mając także na względzie dotychczasowe apele WCPT, której Krajowa Izba Fizjoterapeutów
jest członkiem, nawołujące ministerstwa zdrowia na całym świecie do zapewnienia
odpowiedniego sprzętu ochronnego fizjoterapeutom pracującym w szpitalach i innych
placówkach medycznych, Krajowa Rada Fizjoterapeutów apeluje do decydentów, jak i
kierowników podmiotów leczniczych o traktowanie fizjoterapeutów w czasie stanu
epidemii w sposób niedyskryminujący, zapewniając jednocześnie odpowiednią ochronę
przed zakażeniem.
Jako przedstawiciele samorządu zawodowego fizjoterapeutów czujemy się w obowiązku
przypomnieć, iż fizjoterapeuci są profesjonalistami medycznymi, którzy posiadają wiedzę
medyczną i doświadczenie w pracy z pacjentami. W sytuacji braku personelu medycznego,
a szczególnie pielęgniarskiego nie wydaje się właściwe delegowanie profesjonalistów
medycznych, jakimi są fizjoterapeuci do prac biurowych, transportowych, zajęć
niemedycznych czy kierowania ich na tzw. postojowe. Zwracamy uwagę, iż każda praca
wykonywana w szpitalu powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami sanitarnymi na czas
pandemii i co najmniej powinna zakładać dostęp do nielimitowanej liczby rękawic, maseczek,
fartuchów, a także w razie potrzeby do przyłbic i innego wyposażenia ochrony osobistej.
Obowiązek zapewnienia tej właśnie ochrony spoczywa na kierowniku jednostki.
Niedopuszczalne jest więc limitowanie czy ograniczanie środków ochrony indywidualnej, w
tym pomijanie w dostępie do tych środków osób wykonujących zawód fizjoterapeuty.
Wszystkie osoby związane z ochroną zdrowia przechodzą w ostatnich tygodniach prawdziwy
egzamin. Wszelkie informacje na temat epidemii COVID-19 wskazują, iż nie jest to jeszcze
koniec tego sprawdzianu.
Jesteśmy świadomi, iż kierownicy podmiotów leczniczych w tym czasie mają wiele zadań i stoi
przed nimi wiele nowych wyzwań. Jednym z kluczowych jest efektywne zarządzanie
personelem medycznym. Apele związane z brakiem profesjonalistów medycznych płyną
z wielu stron i mają często dramatyczny ton.
Apelujemy o rozsądne kierowanie profesjonalistów do zadań i delegowanie ich zgodnie
z poziomem wiedzy i umiejętnościami. Bezwzględne jest jednak zapewnienie wszystkim
odpowiedniego zabezpieczenia i środków ochrony indywidualnej.

