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Warszawa, dnia21 stycznia 2O13 r.

Stanowis k o Załządu Głównego Stowarzyszen ia F izioterapia Polska

w zf kresie kompetencii Fizioterapeuty

w proiekcie wspólnej Ustawy środowiskowej.

Kierując się koniecznością prawnego upoządkowania w Polsce zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuĘ w celu

zwiększenia bezpieczeństwa chorych, dostępności do fizjoterapii oraz ekonomizacji procedur leczniczych pzedstawiamy

zakres kompetencji zawodowych fzjoterapeuty w zależności od poziomu edukacji.

Uwzględniając istniejąe poziomy wyksŹałcenia FizjoterapeutÓw'oraz opinie różnycłl środorisk zrviąanych z ftzjoterapią

proponujemy następujący podział kompetencjiz dniem wejŚcia w życie Ustawy:

1. Fizjoterapeuta, który uzyskał Muł licenciata uprawniony jest do wykonywania następujących zadań:

Pzeprowadzenie oceny fizjoterapeutycznej w celu ustalenia diagnozy funkcjonalnej - na podstawie

',l.11,,;1l.;,::.,t,l'$ryltlaniaodlekazalubspecjalistvfizioterapii'
Io Planoranie i urykonyranie zabiegów fizjoterapeutycznycń, w tym masażu oraz stoso^ranie metod

fizjoterapeĘcznycfi - na podstawie skierowania od lekarza lub specjalisty fizjoterapii,

l,'. . Prowadzenie działalności profilakĘczĘ pole$jącej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych

oraz ksńałtowaniu i podtzymyvraniu sprawności i vrydolności osób w różnym wieku - bez skierowinia,

. Prowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom, urazom i

,,'r. wypadkom - bez skierowania, '

o Nauczanie pacjentór posługiwania się przedmiotami zaopatzenia ortopedycznego i środkami

pomocniczymi wykonyłnłanymi seryinb'

Wystawianie opiniilna temat stanu funkcJi ciała w zakresie naządu ruchu, aktywnoŚci i uczestnictwa,

Proqądzen'e dokumentac'i medycznej,

DośkÓnalenie zawodowe w róŹnych rodzajach kształcenia podyplonq!,\'ego'

Współpraca z organzaĄami ządowymi i społecznymi,

o Kierołanie zespołem terapeutycznym po minimum pięcioletnim udokumentowanym stażu pracy.
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2. Fizjoterapeuta, który uzvskał Muł magistra ma pftlwa wymienione powyŹej oraz dodatkowo:

Pzeprowadzenie oceny fizjoterapeutycznej w celu ustalenia diagnozy funkcjonalnej - bez skierowania,

Planowanie iwykonywanie zabiegÓw oraz stosowanie metod fizloterapeutycznych - bez skierowania,

\Ałstawianie zaświadczeń i opinii na temat stanu funkcji ciała w zakresie naządu ruchu, aktyłrlności i

uczestnicłwa orazzwiązanych z Ęm możliwoŚci i ograniczeń w wykonyłaniu czynności życiowych,

Dobieranie i dostosowyvlanie do potzeb pacjenta wyrobów medycznych będących pzedmiotami

zaopatzenia ońopedycznego oraz środkami pomocniczymi wykonyvtlanymi na zamórienie oraz

metodami prod u kcji indynridualnej lub seryjnej,

opracowyranie sposobu wykonania i ustalanie czasu stosowania paedmiotów zaopalrzenia

ońopedycznego i środków pomocniczych,

Nauczanie pacjentów posługiwania się pzedmiotami zaopatzenia ońopedycznego i środkami

pomocniczymiwykonywanymi na zamówienie lub metodami produkcji indyridualnej lub seryjnej

Planowanie programów w celu podtzymania i utnaralenia efeKów postępowania fizjoterapeutycznego

oraz zapobiegania niepełnosprawności,

\A|konanie badań przesiewowych w zakresie fizjoterapii oraz kierowanie do lekarzy,

Proł,ła&enie badań naukowych,

xieronanie zespołem teraieutycznym po minimum tzyletnim udokumentowanym staŻu pracy'

3. Fizjoterapeuta' który uzyskał Muł specjalisty ma prawa urymienione powyżej oraz dodatkowo:

o \ńlystawia skierowania na fizjoterapię dla fizjoterapeutór z sftułem licencjata,

. Wlstawia zlecenia na wyroby medyczne będące przedmiotami zaopatrzenia ońopedycznego oraz

]]' ' środkami pomocniczymi wykonyvlanymi na zamówienie lub rnetodami produkcii indyvidualnej lub

::,trl:r-.., SeryJneJ,

',' .. ' r Uczestniey w wykonaniu pzedmiotÓw zaopatzenia ortopedycznego i środków pomocniczych

o V\fystaulia skierowania na konsultacje do lekaza odpowiedniej specjalności,

r,t..,.
. , ,,,!Ąrshvia skierowania na badania dodatkowe narządu ruchu.

,:ll...'. ., 4. Fizjoterapeuta, który uzvskał Dvplom potwierdzaiacy oosiadanie kwalifikacii ozed weiściem w żvcie Ustaury, to

jest:

kształcenia określonymi w odrębnych pzepisach i uzyskał tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,
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5.

6.

7.

o rozPoczQł przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskał tytuł

magistra na tym kierunku,

rozpoczĄ pzed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskał

tytuł magistra oraz ukończył specjalizację l lub ll stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej,

rozpoczął przed dniem 'l stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskał tytuł

magistra na tym kierunku oraz ukończyl w ramach studiów dwuletnią specjalizacię z zakresu gimnastyĘi

leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub

gimnastyki leczniczej, .

rozpoczął pzed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskał $[uł
magistra na tym kierunku oraz ukończył 3 - miesięczny kurs speQalizacyjny z rehabilitacji zgodnie z
paepisami Głórnego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu,

ukończył szkĘ policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł

zawodowy technik fi zjoterapii,

posiada kornpetencje wynikające z uprawnień magistra po wejściu w życie Ustawy - pod warunkiem

udokumentowania minimum pĘcioletniej praĘkizawodorej w ostatnich 10 latach.

Fizjoterapeuta' który uzyskał Muł soecialistv ozed wejściem w życie Ustawy posiada kompetencje wynikające z

uprawnień specjalisty po wejściu w życie ustawy.

Samoksńałcenie należy do obowiąków wszystkich fi zjoterapeutów.

f*Fntę podyplomore w postaci udziafu w kursach doskonalących może anviększaÓ uprawnienia zawodowe

Wl'ila'lt'Óf' w o{reś|q' nym zakresie.

7ałząd Główny

Stowazyszeńia Fiziotempia Holska
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