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Zawodowego Pracowników Fizjoterapii

Sz. P.

Marszałek Senatu RP
Bogdan Borusewicz
wicemarszałek senatu Rp
stanisław karczewski
Przewodniczący Komisji Zdrowia
Senatu RP
Rafał Muchacki
Szanowni Państwo,
Ogólnopolski Zńązek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii w pełni popiera ustawę

o

zavtodzie fizjoterapeuty (druk nr 1103) uchwaloną przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

w dniu 25 września 2015r,

Pragniemy podkreślió, że ustawowe uregulowanie zawodu dla grupy fizjoterapeutów,
która jest pod względem liczebności trzecią po (ekarzach

i pielęgniarkach grupą zawodów

medycznych w obecnych czasach jest potrzebne, a wtęcz konieczne. Dotychczasowy brak
uregulowania prawnego zawodu fizjoterapeuty stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia

i

życia pacjentów. Bezpośrednią ptzyczyną takiego zagrożenia jest brak instrumentów

prawnych zapewniających pacjentowi, który zg}asza się do podmiotu świadcącegousługi

zdrowotne, że będą one udzielane przez osoby, posiadające właściwekwalifikacje do
wykonywania tych świadczeń, a nie jak dzieje się dotychczas, często przez osoby nie będące
fizjoterapeutam i.

Brak ustawy o zavtodzię fizjoterapeuty powoduje także nogatywne konsekwencje dla
pracowników ochrony zdrowia, jak i pracodawców systemu ochrony zdrowia, zatem odnosi
się do ważnej sfery dotyczącej praw i uprawnień pacjentów oraz pracowników.
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Powoduje również utrudnienia w doskonaleniu zawodowym fizjoterapeutów, bowiem nie ma
przepisów regulujących sposób podnoszenia kwalifikacji i stanowiących o takim obowiązku.

Z kolęi

zatrudnianie osób bez kwalifikacji, może skutkowaó zagrożeniem zdrowia życia

pacjentów, przez co naraża pracodawców na wypłatę wysokich odszkodowan.

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Zwiękt: Zawodowego Pracowników Fizjoterapii
stoi na stanowisku, że przyjęcie ustawy o zaułodzle fizjoterapeuty, gwarantuje wykonywanie

przez ftzjoterapeutę świadczeń zdrowotnych opartych na wiedzy,

i

kompetencjach zawodowych, zgodnych

z

wykształceniem

i

umiejętnościach

wypracowanlłni dla tego

zawodu standardami.
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