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BEZpIECZEńStWO 
ZDROWIA pACjEntA
we współczesnej fizjoterapii

TEKST: MGR FIZJOTERAPII ROBERT WŁODARCZYK, ASYSTENT ZAKŁADU REHABILITACJI ŚCO,  
PWZFZ-020, CZŁONEK KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW

Sprawdź, czy jesteś 
w dobrych rękach:

kif.info.pl/rejestr
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Szanowni pacjenci,
Współczesna fizjoterapia jest dziedziną medycyny opartą na 
wieloletnich badaniach i doświadczeniu pokoleń fizjoterapeu-
tów. To kompleksowa dyscyplina medyczna, której zadaniem 
jest przywracanie pacjentowi pełnej sprawności narządu ru-
chu, powrotu do życia w społeczeństwie i umożliwienie wy-
korzystania pełnego potencjału usprawnianego pa-
cjenta. Fizjoterapeuci pracujący w Świętokrzyskim 
Centrum Onkologii uczestniczą w procesie leczenia 
pacjenta już od pierwszego momentu, gdy zostanie 
on zakwalifikowany do terapii, biorą udział w pracy 
zespołów interdyscyplinarnych planujących proces 
terapii. Przekazują informacje chorym przebywającym 
w oddziałach szpitalnych na temat postępowania fi-
zjoterapeutycznego przed i pooperacyjnego. Uspraw-
niają naszych pacjentów od pierwszych dni po lecze-
niu operacyjnym, pomagają stawiać pierwsze kroki, 
udzielają wskazówek i porad jak dojść do sprawności 
po zabiegu. Fizjoterapia we współczesnej rehabilitacji 
zajmuje ważne miejsce i wymaga dużej wiedzy zarówno me-
rytorycznej, jak i doświadczenia zawodowego. Wykształcony 
fizjoterapeuta to fachowiec mający za sobą ukończone studia 
medyczne, szkolenia podyplomowe, oraz niejednokrotnie do-
świadczenie w pracy naukowej, poparte licznymi badaniami 

i publikacjami. Niestety ostatnimi czasy mamy do czynienia 
z narastającym problemem, z tzw. pseudo fizjoterapeutami, 
czyli osobami podszywającymi się pod fizjoterapeutów. Nie-
rzadko pacjenci korzystający z zabiegów w naszym szpitalu 
w trakcie rozmowy z terapeutą przyznają się do korzystania 
z usług „kręgarzy” i innych osób nazywających siebie fachow-

cami od rehabilitacji. W przypadku, gdy po wizycie u pseu-
do specjalisty nie nastąpią żadne komplikacje, można byłoby 
przejść nad takim zdarzeniem do porządku dziennego, gdyby 
nie możliwość odległych skutków, niekiedy drastycznych me-
tod używanych przez rożnej maści „fachowców” tzw. nasta-
wiaczami, uzdrowicielami. Wśród pacjentów korzystających 
z „ustawiania kręgosłupa” u osób niekompetentnych i nieod-
powiedzialnych, z brakiem podstawowej wiedzy na temat ana-
tomii i fizjologii organizmu ludzkiego, zanotowano przypadki 
trwałego uszczerbku na zdrowiu. Nie są to niestety przypadki 
jednostkowe. Manipulacje przeprowadzane na stawach bez 
podstawowego badania fizjoterapeutycznego, bez wywiadu 
przeprowadzonego z pacjentem, przy braku badań obrazo-
wych, niosą za sobą duże ryzyko spowodowania trwałego 
urazu na ciele pacjenta.

jak tego uniknąć?
W dniu 31 maja 2016 r. weszły w życie zapisy „Ustawy o za-
wodzie fizjoterapeuty”. Główny cel, jaki przyświecał autorom 
ustawy to BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA. Założenia tego 
nadrzędnego celu zostały zrealizowane poprzez stworzenie 
Samorządu Zawodowego Fizjoterapeutów, czyli Krajowej 
Izby Fizjoterapeutycznej (w skrócie KIF) i wprowadzenie re-
jestru osób, mających uprawnienia do wykonywania zawodu 
fizjoterapeuty na terenie Polski. Ustawowy czas na zareje-
strowanie się wszystkich osób mogących wykonywać zawód 
fizjoterapeuty mija 31 maja 2018 roku, ale już w tej chwili 
każda osoba zainteresowana własnym bezpieczeństwem 
podczas korzystania z zabiegów fizjoterapii, może sprawdzić 
fizjoterapeutę na stronie internetowej pod adresem www.kif.
info.pl w zakładce rejestr. Tam znajdziecie Państwo informa-
cje czy osoba podająca się za fizjoterapeutę ma odpowied-
nie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do pracy z pacjen-
tem. Każdy zarejestrowany w rejestrze fizjoterapeuta posiada 
legitymację i numer Prawa Wykonywania Zawodu Fizjotera-
peuty, czyli PWZFz podobnie jak lekarz, pielęgniarka, den-
tysta, czy farmaceuta. Poza tym zawsze możecie Państwo 
poprosić osobę, u której macie zamiar korzystać z zabiegów 
o okazanie się odpowiednim dokumentem, stwierdzającym 
przygotowanie zawodowe. Zachęcamy pacjentów do korzy-
stania z tej formy dbania o własne bezpieczeństwo, a fizjote-
rapeutów do rejestracji. 
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