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Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty
Mając na względzie potrzebę określenia zasad etycznych, stanowiących
podstawę wykonywania czynności zawodowych fizjoterapeuty, oraz uwzględniając, że zasady te powinny stanowić źródło podejmowania refleksji etycznej
w związku z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty w relacji do pacjenta (klienta), jego osób bliskich, innych fizjoterapeutów oraz profesjonalistów medycznych
zaangażowanych w proces fizjoterapii, studentów oraz innych osób kształcących
się, samorządu zawodowego fizjoterapeutów, a także w obszarze prowadzenia badań naukowych, określa się Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty, które
mają na celu zapewnienie wsparcia pacjentom (klientom) oraz rodzinie i bliskim
w realizacji przynależnych im praw, zaś fizjoterapeutom w rozwiązywaniu problemów etycznych związanych z pełnieniem ról zawodowych i społecznych.
Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty opierają się na założeniu, że fizjoterapeuta to samodzielna profesja medyczna. Profesjonalista to osoba, która
wyznaje, głosi i realizuje w działaniu określone ideały, wartości oraz zasady etyki
zawodu.
Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty stanowią podstawę wykonywania
przez fizjoterapeutę wszystkich czynności zawodowych, niezależnie od formy i
miejsca wykonywania zawodu, dlatego w ich treści używa się zwrotu „pacjent
(klient)” w odniesieniu do każdej osoby korzystającej z usług fizjoterapeuty.
Dbałość o przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie etyki zawodowej
fizjoterapeuty jest moralnym obowiązkiem każdego fizjoterapeuty. Egzekwowanie wierności tym zasadom spoczywa na władzach samorządu zawodowego, a w
szczególności na Rzeczniku Dyscyplinarnym oraz sądach dyscyplinarnych.
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§ 1.
Podstawowe zasady
1.

Fizjoterapeuta kieruje się w swojej praktyce zawodowej wartościami, którymi są: troska, profesjonalizm, odpowiedzialność, sprawiedliwość, integralność zawodowa oraz szacunek dla godności i autonomii pacjenta
(klienta).

2. Fizjoterapeuta postępuje zgodnie z przepisami prawa, zasadami etyki zawodowej oraz regulacjami dotyczącymi wykonywania zawodu, respektując prawa pacjenta.
3. Fizjoterapeuta dba o dobro pacjenta (klienta), szanuje prawa i godność każdego człowieka.
4. Fizjoterapeuta szanuje autonomię pacjenta (klienta), udziela zrozumiałych i rzetelnych informacji, szanuje
prywatność, intymność oraz zachowuje tajemnicę zawodową.
5. Fizjoterapeuta zachowuje tajemnicę zawodową również w przestrzeni cyfrowej i mediach społecznościowych.
6. Fizjoterapeuta ma obowiązek doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz rozwijania kompetencji
społecznych, w tym umiejętności komunikacji klinicznej.
7. Fizjoterapeuta kształtuje postawy prozdrowotne w społeczeństwie.

§ 2.
Pacjent (klient)
1.

Fizjoterapeuta szanuje godność, autonomię i prawa każdego pacjenta (klienta).

2. Fizjoterapeuta nie może odmówić dostępu do usług fizjoterapeutycznych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne lub narodowe, kolor skóry, religię lub wyznanie, stan funkcjonalny, tożsamość płciową i orientację seksualną pacjenta (klienta), jego status majątkowy, przekonania polityczne lub inne uwarunkowania
społeczne.
3. Fizjoterapeuta ma prawo odmówić wykonywania usługi fizjoterapeutycznej w warunkach, które nie spełniają
wymogów bezpieczeństwa, wytycznych sanitarnych oraz technicznych.
4. Fizjoterapeuta ma prawo odmówić wykonywania lub kontynuowania usługi fizjoterapeutycznej, jeśli zachowanie pacjenta (klienta) zagraża bezpieczeństwu fizjoterapeuty lub innych osób.
5. W każdym przypadku odmowy wykonania usługi fizjoterapeutycznej uzasadnienie odmowy należy odnotować w dokumentacji.
6. Fizjoterapeuta poprzedza rozpoczęcie każdej usługi fizjoterapeutycznej uzyskaniem zgody pacjenta (klienta), jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego na jej świadczenie.
7. Fizjoterapeuta przekazuje rzetelne informacje na temat korzyści, ryzyka i ewentualnych kosztów zabiegów
oraz procesu fizjoterapii.
8. Fizjoterapeuta dba o zaufanie pacjenta (klienta).
9. Fizjoterapeuta buduje relację z pacjentem (klientem) w myśl zasady partnerstwa i wzajemnego poszanowania oraz wspólnie ustala cel i przebieg procesu fizjoterapii w oparciu o potrzeby pacjenta (klienta).
10. Fizjoterapeuta dba o zapewnienie bezpieczeństwa, prywatności oraz intymności pacjenta (klienta).
11. Fizjoterapeuta szanuje intymność i integralność cielesną pacjenta (klienta). Musi uzyskać świadomą zgodę
pacjenta (klienta), jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego na użycie różnych form dotyku i pracy ciałem podczas terapii.
12. Fizjoterapeuta jest świadomy pozaterapeutycznego znaczenia dotyku, szanuje granice emocjonalne, psychiczne i fizyczne pacjenta (klienta), troszcząc się o pacjenta (klienta) podczas różnych form dotyku i pracy ciałem.
13. W trosce o dobro pacjenta (klienta) fizjoterapeuta zwraca uwagę na komunikację niewerbalną oraz sygnały
płynące z ciała pacjenta (klienta).
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§ 3.
Rodzina, opiekunowie, bliscy
1.

Fizjoterapeuta wyjaśnia osobie wskazanej przez pacjenta (klienta), jego przedstawicielowi ustawowemu lub
opiekunowi faktycznemu, w sposób zrozumiały, rolę tych osób w procesie terapii oraz przekazuje pacjentowi
(klientowi) lub tym osobom niezbędne informacje na temat korzyści, ryzyka, rokowania i przebiegu terapii.

2. Fizjoterapeuta nie może przekazywać informacji na temat zdrowia i terapii pacjenta (klienta) członkom jego
rodziny oraz innym osobom bez jego zgody, z zastrzeżeniem wyjątków ustawowo określonych.
3. W przypadku osoby małoletniej, całkowicie ubezwłasnowolnionej lub niezdolnej do świadomego wyrażenia
zgody fizjoterapeuta przekazywania informacji na temat jej zdrowia i terapii przedstawicielowi ustawowemu
lub opiekunowi faktycznemu.
4. Dobrą praktyką jest uzyskanie zgody na świadczenie usług fizjoterapeutycznych od pacjentów (klientów) bez
względu na ich wiek czy zdolność do świadomego wyrażenia zgody.

§ 4.
Zespół, współpracownicy
1.

Fizjoterapeuta wypowiada się z szacunkiem oraz z szacunkiem traktuje współpracowników, także w przestrzeni cyfrowej.

2. Fizjoterapeuta efektywnie komunikuje się i współpracuje z pozostałymi członkami zespołu medycznego w
celu zapewnienia pacjentowi (klientowi) jak najlepszej opieki.
3. Fizjoterapeuta w sferze zawodowej powinien wspierać innych fizjoterapeutów, współpracować z nimi i pomagać im.
4. Fizjoterapeuta zgłasza odpowiednim organom, z zachowaniem drogi służbowej, wszelkie naruszenia dotyczące niezgodności ze standardami wykonywania zawodu, szczególnie gdy zagraża to zdrowiu lub życiu
pacjenta (klienta).
5. Fizjoterapeuta rozwiązuje konflikty z zachowaniem drogi służbowej, dbając o godność osobistą fizjoterapeutów.
6. Fizjoterapeuta ma prawo do wyrażania merytorycznych opinii na temat postępowania profesjonalnego
współpracowników, dbając o zaufanie i prestiż zawodu fizjoterapeuty.
7. Niedopuszczalne jest wypowiadanie przez fizjoterapeutę wobec osób trzecich, szczególnie pacjentów (klientów), negatywnej opinii o czynnościach zawodowych innego fizjoterapeuty, chyba że potrzeba albo obowiązek takiej oceny wynikają z zadań lub uprawnień służbowych bądź samorządowych.

§ 5.
Społeczeństwo
1.

Fizjoterapeuta promuje postawy dotyczące zdrowego stylu życia i uświadamia otoczenie o negatywnych
konsekwencjach braku lub niskiej intensywności ruchu dla zdrowia.

2. Fizjoterapeuta propaguje i przekazuje wiedzę oraz informacje w oparciu o aktualne doniesienia naukowe.
3. Fizjoterapeuta powinien angażować się w programy promujące świadomość zdrowotną i zachowania prozdrowotne.
4. Fizjoterapeuta powinien promować działania na rzecz włączenia społecznego osób z trudnościami w funkcjonowaniu, osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie.
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§ 6.
Profesja
1.

Fizjoterapeuta buduje prestiż zawodu przez swoje działania w sferze publicznej i zawodowej.

2. Fizjoterapeuta prowadzi diagnostykę funkcjonalną, postępowanie terapeutyczne oraz ocenę skuteczności
fizjoterapii w oparciu o aktualną wiedzę naukową, profesjonalne standardy, rekomendacje oraz wytyczne.
3. Fizjoterapeuta powinien mieć świadomość własnych kompetencji (wiedzy, umiejętności, postaw) i doświadczenia. Dobrą praktyką jest prowadzenie refleksyjnej samooceny na temat własnych kompetencji i doświadczeń.
4. Fizjoterapeuta nie wykonuje usług fizjoterapeutycznych wykraczających poza jego kompetencje.
5. Fizjoterapeuta nie wykonuje usług fizjoterapeutycznych, które są zbędne lub nie przynoszą korzyści zdrowotnych bądź poprawiających jakość życia.
6. Jeśli działania fizjoterapeutyczne nie przynoszą efektów, fizjoterapeuta zaprzestaje wykonywania usług informując pacjenta (klienta) o innych możliwościach uzyskania kompetentnej pomocy.
7. Fizjoterapeuta zachowuje obiektywizm w ocenie metod rehabilitacyjnych.
8. Fizjoterapeuta prowadzi dokumentację z należytą starannością, zachowaniem poufności, a także zabezpiecza ją zgodnie z obowiązującym prawem i standardami prowadzenia dokumentacji.
9. Fizjoterapeuta ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, która obejmuje wszelkie wiadomości o pacjencie (kliencie) i jego otoczeniu, uzyskane w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi.
10. Za niedopuszczalne uważa się podważanie przez fizjoterapeutę współczesnych standardów wiedzy medycznej oraz podejmowanie działań niezgodnych z tymi standardami.

§ 7.
Zdalna rehabilitacja
1.

Fizjoterapeuta ponosi odpowiedzialność za informacje przekazywane publicznie na temat usług fizjoterapeutycznych, także za pośrednictwem Internetu, mediów społecznościowych, komunikatorów.

2. Przy podejmowaniu decyzji w zakresie udzielenia usługi fizjoterapeutycznej w formie telerehabilitacji fizjoterapeuta uwzględnia potrzeby pacjenta (klienta) lub grupy pacjentów (klientów).
3. Nagrywanie sesji fizjoterapeutycznej wymaga zgody pacjenta (klienta).

§ 8.
Komunikacja społeczna
1.

Fizjoterapeuta w ramach wykonywania zawodu może brać udział wyłącznie w kampaniach społecznych,
które promują zachowania prozdrowotne i zdrowy styl życia. Treść przekazu nie może wprowadzać w błąd,
zaprzeczać aktualnej wiedzy naukowej ani promować konkretnego gabinetu fizjoterapeutycznego.

2. Fizjoterapeuta rekomendując sprzęt rehabilitacyjny zachowuje obiektywizm, unika ewentualnego konfliktu
interesów oraz skupia się na udzielaniu informacji na temat wymagań jakościowych i funkcjonalnych sprzętu
rehabilitacyjnego.
3. Fizjoterapeuta informując o swojej działalności przekazuje wyłącznie informacje merytoryczne dotyczące
oferty rehabilitacyjnej, swoich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Zaleca się unikanie łączenia treści
prywatnych i zawodowych w Internecie, mediach społecznościowych, komunikatorach.
4. Fizjoterapeuta respektuje zasady uczciwej konkurencji, nie wprowadza potencjalnych pacjentów (klientów)
w błąd co do oceny swoich kompetencji i kompetencji innych fizjoterapeutów, w tym w zakresie posiadanych
tytułów zawodowych oraz stopni i tytułów naukowych.
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5. Fizjoterapeuta przy wykonywaniu czynności zawodowych posługuje się wyłącznie tytułem zawodowym „fizjoterapeuta”, zaś w przypadku ukończenia specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii może posługiwać się tytułem zawodowym ,,specjalista w dziedzinie fizjoterapii”. Nie wyklucza to prawa do informowania o posiadaniu
innych tytułów zawodowych oraz tytułów i stopni naukowych.
6. Fizjoterapeuta łączący role związane z usługami fizjoterapeutycznymi i handlowymi powinien poinformować
o tym pacjenta (klienta) oraz zdawać sobie sprawę z potencjalnego konfliktu interesów.

§ 9.
Kształcenie
1.

Fizjoterapeuta ma obowiązek stałego rozwijania i aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych w oparciu
o najnowsze doniesienia naukowe oraz udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, w tym w szkoleniach specjalizacyjnych, kursach, warsztatach i innych formach kształcenia oraz w ramach samokształcenia.

2. Fizjoterapeuta w ramach kształcenia ustawicznego może prowadzić badania naukowe, w tym prezentować
ich wyniki na konferencjach i w publikacjach naukowych.
3. Fizjoterapeuta prowadzący zajęcia dydaktyczne, kursy, szkolenia i warsztaty ma obowiązek uwzględniać
aktualną wiedzę naukową, standardy profesjonalnego postępowania i zasady etyki zawodowej i dostosować
przekazywane treści do uprawnień zawodowych odbiorców.
4. Fizjoterapeuta nauczający studentów lub szkolący fizjoterapeutów, w tym w ramach praktyk i przeszkolenia
zawodowego, rzetelnie przekazuje wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Swoim postępowaniem powinien stanowić przykład godny naśladowania dla osób będących
pod jego opieką.

§ 10.
Badania naukowe
1.

Fizjoterapeuta prowadzi badania naukowe rzetelnie, zgodnie z zasadami przyjętymi w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego.

2. Fizjoterapeuta prowadząc badania naukowe z udziałem człowieka przestrzega obowiązujących regulacji
krajowych i międzynarodowych, dotyczących badań naukowych w medycynie, w szczególności Deklaracji
Helsińskiej.
3. Fizjoterapeuta prowadząc badania naukowe z udziałem człowieka musi w szczególności:
1)

przedstawić wartościowy cel badań oparty o solidne podstawy naukowe;

2) zadbać o sprawiedliwy i odpowiedzialny dobór uczestników badań;
3) oszacować stosunek ryzyka do korzyści;
4) uzyskać świadomą zgodę uczestników badania lub ich przedstawicieli ustawowych;
5) wykazać szacunek dla praw i interesów uczestników badania;
6) zachować bezpieczeństwo pozyskanych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych;
7) uzyskać zgodę właściwej komisji etycznej.
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§ 11.
Samorząd zawodowy
1.

Fizjoterapeutę obowiązuje szacunek wobec organów samorządu, w tym jest on obowiązany stosować się do
uchwał organów samorządu, niezależnie od ich osobistej oceny.

2. Fizjoterapeuta jest obowiązany do terminowej zapłaty składki członkowskiej.
3. Fizjoterapeuta jest obowiązany współdziałać z organami samorządu w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem i zadaniami oraz w sprawach wykonywania zawodu i przestrzegania Zasad etyki zawodowej fizjoterapeuty. Podejmując krytykę działania organów fizjoterapeuta powinien przeprowadzić ją przede
wszystkim w środowisku i w ramach struktur samorządu.
4. Fizjoterapeuta wezwany przez organ Krajowej Izby Fizjoterapeutów, w szczególności Rzecznika Dyscyplinarnego, Sąd Dyscyplinarny albo Wyższy Sąd Dyscyplinarny, jest obowiązany stawić się na wezwanie albo złożyć wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku zaistnienia poważnej przeszkody – usprawiedliwić
niemożność stawiennictwa.
5. Fizjoterapeuta, pełniąc funkcje w organach KIF, jest obowiązany kierować się wolą i interesami zawodowymi fizjoterapeutów i zadaniami samorządu oraz wykonywać zadania rzetelnie i z najwyższą starannością.
Fizjoterapeuta nie może wykorzystywać powierzonej mu funkcji we własnych sprawach, dla własnej korzyści
albo korzyści bliskich mu osób.
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