
Planowanie zasobów 
kadr medycznych

Zasady prywatności

© World Physiotherapy 2019
www.world.physio





 

 
 

 

1 

Planowanie zasobów kadr medycznych 
World Confederation for Physical Therapy (WCPT) opowiada się za odpowiednim planowaniem, zarządzaniem 
i rozwojem zasobów kadr medycznych. Powyższe ma fundamentalne znaczenie dla świadczenia 
sprawiedliwych i elastycznych usług zdrowotnych zorientowanych na pacjenta / klienta. Odpowiednio 
zaopatrzeni, kompetentni i zmotywowani pracownicy medyczni mają zasadnicze znaczenie dla poprawy 
zdrowia. 

WCPT uznaje, że planowanie, zarządzanie i rozwój kadr służby zdrowia jest złożone. Czynnikiem napędowym 
są różne wpływy polityczne, gospodarcze, kulturowe, historyczne i organizacyjne i należy zaangażować wielu 
interesariuszy (np. konsumentów, specjalistów, usługodawców, podmioty finansujące, nauczycieli, badaczy, 
decydentów i rządy). 

WCPT opowiada się za poniższymi zasadami, które powinny stanowić podstawę skutecznego planowania, 
zarządzania i rozwoju zasobów kadrowych służby zdrowia oraz zachęca organizacje członkowskie do ich 
stosowania. 

• Usługi powinny być skoncentrowane na pacjencie / kliencie.  

• Usługi powinny opierać się na priorytetach populacji i ocenie potrzeb. 

• Usługi powinny być wrażliwe kulturowo, kompetentne i elastyczne. 

• Strategie powinny być wrażliwe na ograniczenia ekonomiczne (tj. zrównoważone, realistyczne). 

• Strategie powinny zapewniać zintegrowane usługi w różnych zawodach, dyscyplinach i regionach. 

• Do podejmowania świadomych decyzji należy wykorzystywać wiarygodne źródła danych. 

• Należy zapewnić sprawiedliwy dostęp do zrównoważonych usług fizjoterapeutycznych o wysokiej 
jakości. 

• Zakres praktyki i usług należy jasno określić. 

• Profesjonalna edukacja fizjoterapeutyczna na poziomie podstawowym powinna przygotowywać osoby 
prowadzące fizjoterapię do potrzeb miejsca pracy. 

• Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać odpowiednie kompetencje, odpowiadające wymaganiom 
stanowiska. 

• Poprzez tworzenie środowisk pozytywnych praktyk promowane są najlepsze praktyki, które zapewniają: 

- wsparcie dla ustawicznego rozwoju zawodowego i uczenia się przez całe życie 

- strategie rekrutacji i utrzymania pracowników 

- warunki zatrudnienia 

- wsparcie dla rozwoju profesjonalnych przywódców 

- procedury oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem 

- politykę i systemy monitorowania zapewniające dostęp do dokładnych danych, projektowania, 
wdrażania i oceny strategii interwencji 

- Środowisko prowadzenia praktyki, w którym nie występuje zastraszanie, przemoc, molestowanie 
seksualne  

- odpowiedni poziom zatrudnienia (liczba i struktura pracowników) 
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- zasady dotyczące fizjoterapeutów praktykujących samodzielnie, jako osoby wykonujące samodzielnie 
praktykę lub w środowiskach wiejskich, odległych lub odizolowanych2 

• Zrównoważona kadra fizjoterapeutyczna jest wzmocniona i wspierana przez organizację zawodową, 
wysokie standardy profesjonalnej edukacji oraz licencje / regulacje / uznanie zgodne 
z międzynarodowymi wytycznymi. 3-6 

• Pracownicy medyczni powinni być poddawani stałej ocenie i weryfikacji. 

WCPT zdecydowanie popiera zaangażowanie organizacji członkowskich w opracowywanie wszelkich 
krajowych strategii planowania, zarządzania i rozwoju pracowników służby zdrowia. WCPT zachęca swoje 
organizacje członkowskie by: 

• współpracować z rządowymi departamentami zdrowia oraz organizacjami regionalnymi i krajowymi, aby 
zapewnić odpowiednie krótko- i długoterminowe zrównoważone cele, zarządzanie i rozwój pracowników 
służby zdrowia 

• wspierać Globalny Kodeks Postępowania Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie międzynarodowej 
rekrutacji pracowników medycznych 7 

• określić kwestie, które wpływają na podaż i popyt pracowników medycznych w ramach usług 
zdrowotnych w ich kraju i regionie 

• przyczyniać się do krajowego dialogu na temat roli fizjoterapii w optymalizacji zdrowia osób i populacji 
poprzez promocję zdrowia, zapobiegania chorobom, badania / oceny, ewaluacji, interwencji / leczenia 
(w tym rehabilitacji) i ponownego badania 

• przyczynić się do krajowego dialogu na temat wpływu zasobów na świadczenie usług 
fizjoterapeutycznych 

• znać wykaz badań dostarczających informacji na temat planowania, zarządzania i rozwoju zasobów 
kadrowych służby zdrowia w oparciu o dowody 

• upewnić się, że mają dostęp do odpowiednich danych w celu planowania, zarządzania i rozwoju 
pracowników medycznych w fizjoterapii oraz są w stanie analizować i wykorzystywać je do prowadzenia 
dyskusji i podejmowania decyzji 

• odgrywać wiodącą rolę w omawianiu roli kadry fizjoterapeutycznej i promowaniu długoterminowego 
zrównoważenia świadczenia usług 

• wykorzystać zmiany w polityce krajowej i inne możliwości rozwoju usług i modeli pracowników służby 
zdrowia oraz poszukiwać innowacji w świadczeniu usług 

• wspierać wysiłki badawcze w dziedzinie opieki zdrowotnej i fizjoterapii 

 

 

Glossary (https://world.physio/resources/glossary) 

Equity 

Health workforce  

Positive practice environments (PPE)  
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Approval, review and related policy information 

Date adopted: Approved at the 13th General Meeting of WCPT June 1995.  
Revised and re-approved at the 16th General Meeting of WCPT June 2007.  
Revised and re-approved at the 17th General Meeting of WCPT June 2011. 
Revised and re-approved at the 18th General Meeting of WCPT May 2015. 
Revised and re-approved at the 19th General Meeting of WCPT May 2019. 

Date for review: 2023 

Related WCPT policies: WCPT ethical principles 
WCPT policy statements: 

• Ethical responsibilities of physical therapists and WCPT members 
• Occupational health and safety for physical therapists 
• Reciprocity – mutual recognition 
• Regulation of the physical therapy profession 
• Support personnel in physical therapy practice 
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