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Pan Aleksander Sopliński

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

ul. Miodowa 15,00-9SZ Warszawa

op i n i a Zarządu Główn eg o Stowa rzyszen ia F izj ote ra p ia Po ls ka

w sprawie projektów ustaw o zawodzie fizjoterapii autorctwa Posłów

Pols kiego stron n ictwa Ludowego i platformy obywatelskiej.

Zarząd Główny Stowazyszenia Fizjoterapia Polska uchwałą nr 01 zdnia 01 grudnia 2014
roku poĄiął jednog*ośnądecyzię o wystawienlu ąegaĄA{unej opinii.ohu.ProjeKóm ustawy o
zawodzie fizjoterapeuty, tj:

. Projektowi autorstwa PSL - PTF złozonemu do laski marszałkowskiej v5dniu 23 lipca
2014 roku,

' . Projektowiautorstwa PO wzbogaconego o uwagi PTF (z listopada 2014)

ze względu na niezgodność kompetencji zawańych w projektach z wytycznymi Swiatowej
Konfederacji Fizjoterapii orazz opinią większości środowiska polskicń ii4otórapeutów.

Uzasadnienie

oba przedmiotowe projekty zawierająznaczne podobieństwo przy jednoczesnych rażących rÓżnicach
w stosunku do projektu Środowiskowego złoŻonego do Ministerstwa Zdrowia wdniu zi -touietniazo'tz

roku.

Do naj istotn iejszych na lezy przyjąć posta nowien ia :

Ąrtykuły 3 i 4 w całości, ktÓre w obu projektach ograniczają prawo wykonywania zawodu 99 %
fizjoterapeutÓw w Polsce i nie są zgodne z aĘkułeń zz Końśtytucji Rzóczpóspolitej Polskiej, który
stanowi, Że ,,ognnklenie wolności dtłi*alnaści gospoćarcĘ je*epu;zc lne-tylko w łroazó
,ustawy'i .Ęlka ze względu na ważny interes publiczny'.li[i to Wazny interęs. publiczny jest
łrav9zyn?,prpĘ'ode{a1ia nabytych praw? od lat fżjoterapeuci po sfudiacń magistańrich, techńicy
'fizjoterapii i licencjaci Ęoterapii prowadzą z powodzeniem samodzielne praktyki fĘoterapeutyczne w
całej Poisce pomagając w powrocie do zdrowia wszystkim grupom chorych, od nowórodrbw pb osoby
starsze, od chorych po udarach mózgu po skzywienia kręgosłupa, zawĄ serca i zespoły bÓlowe'
Wprowadzenie niezaleŻnośei zawodowej wylącznie dla specjalistów fizjoterapii ógraniezy
$_rvoóodę prowadzenia działalności gospodarczej obejinującej świadćzenie- usług
fĘoterapeutycznych.
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W Polsce funkcjonuje wiele tysięcy placówek i gabinetÓw świadczących usługi fizioterapeutyczne.
\Afprowadzenie zapisÓw o przyznanłu niezaleŻnoŚci zawodowei wrrąóńie speeialistórn w'dziódŻnie
fizjoterapii zmusiwłaścicieli gabinetÓw prywatnych do zatrtdnienia odcatrowych osÓb z wymaganymi
kwalifikacjami. Dla większoŚci fizjoterapeutÓw taka sytuacja oznaczaÓ ńędzie brak 

-możliwóŚci

sfinansowania prowadzenia gabinetu i konieczność zawieszenia prowadzonej dzłałalngści. Z punktu
widzenia ekonomicznego oznac'za to takŻe stratę dla Państwa-
Proponowane zapisy są niezgodne z zaleceniami Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT), obecną
polityką kĘów roałiniętych i stanowiskiem Zarządu sFP. Według zaleceń 

'WGPT 
zawód

fizioterapeuU iest zawodem autonomicznym i nie podlega innym zawodom medycznym.
Fizjoterapeuta ma prawo do przeprowadzenia badania funkcjonalnego, ustalenia programu terjpii,
pzeprowadzenia jej oraz dokonania ponownej oceny funkcjonalnej w celu okreŚlenia efektbw
postępowania_ KaŻdy' zawil. rna okreŚlone kompetencje, niezależne od innych zawodów. KaŻda
osoba, która ukończy edukaĘę w ramach studiÓw wyŻszych na dowolnym Kierunku uzyskuje
okreŚlone kompetencje. Poziom kompetencji zaleŻy od poziomu ukończonógo kształcenia (stuoia
licencjackie' magisterskie)- Po ukończeniu kształcenia na poziomie studiów licenqiackich lub w
systemie ksŹałcenia studiów jednostopniowych, w kaŻdym zawodzie moznź rozpocząć
samodzielną pracę.' Kompetencje są rozszerzane w miarę kontynuacji kształcenia na Wyższyóh
poziomach. Zasada ta dotyczy także zawodów medycznych. Lekaz bez specjalizacji po ukonczeniu
studiÓw, pielęgniarka po ukończeniu studiów licencjackich, ratownik medyczny po uxónczeniu studiów
licencjackich, psycholog po ukończeniu studiów magisterskich uzyskują prawo do wykonywania
zawodu i udzielania pomocy osobom wymagającym opieki medycznój. lch-kbmpetenqe ńzszórzane
są po ukończeniu kolejnych etapów kształcenia (studia magislerskió' specjalżacje iekarskie, inne
kształcenie podyplomowe w zawodach medycznycĘ. SzcĄołowe 

=a;ady ich'pracy w ramach
Narodowego Systemu Zdrowia regulują okreŚlone rozpozĘdzenia, jednak n"iąy'z zawodów
medycznych posiada ustawowo nadaną autonomię i prawo do pgdgimowania kmodzietnychdecyzji.

Rozdzjał 5, artykuły od 34 do 52 w obu projektach dyskredytują wszystkie inne formy edukacji
, , ,', ',l ĘŃs|glno.u.ęj, uznając jedynie specjalizację. Proponowan e- zaplsy 'z uwagi na ograniczoną

' ,.,,'':,,''dostQPnoŚ!'_,'spąral!ż1rją system kształcenia podyplomowego. sreońn rocznie tytuł 
-specjalisty

""' ', .l: fiżjoterapiilw'Po!!!!',ueyskuje 60 osób, pzy 60.0oo łizjoterapJutÓw. Z uwagi na implikicje wynita.;ące'., "' z uzy tl!1łu,q$ilłIist W obu proiekiach us,taw W tyrn w szczegÓlrńści prawo oo-prowaozónia:] ' Safllodzielnej praktykifizjoterapeuĘczną_naleĄ uznaÓ proponowane zapisy za pou/azne uchybienie
,, : , ', zagraŻające dostępności do'usług fizjoterapeutycznych dla wielu pacjentów ń pos"e.

,,,,. ,,' v'vgro.wadaolg zmiany w ańykułach 67 oraz 69 w Rozdziale 6 obu Projektów w zakresie wybierania
,,','",',', składu człcnkÓw KĘowej Rady Fizjoterapii w opinii Zaządu SFP sparaliiĘfrace samoządu.
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