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Zapobieganie i kontrola zakażeń 
Światowa Konfederacja Fizjoterapii opowiada się za zapobieganiem zakażeniom i ich kontrolą jako 
obowiązkiem wszystkich osób zaangażowanych w świadczenie usług zdrowotnych, co powinno się włączyć do 
codziennej praktyki. Powyższe odnosi się do zakażeń nabytych w służbie zdrowia oraz tych, które mają inne 
źródła, a nie tylko do tych, które uznaje się za choroby zakaźne wysokiego ryzyka. Wczesna diagnoza, wraz ze 
strategiami zapobiegania, zarządzania i powstrzymywania zakażeń ma zasadnicze znaczenie dla dobrostanu 
pacjentów / klientów i wszystkich pracowników służby zdrowia.   

Światowa Konfederacja Fizjoterapii zachęca swoje organizacje członkowskie by: 

• osoby prowadzące fizjoterapię zapoznały się ze standardami zapobiegania i kontroli zakażeń 
w placówce, w której praktykują, a także ze standardami zalecanymi przez krajowe / wojewódzkie / 
stanowe / lokalne wydziały zdrowia 

• osoby prowadzące fizjoterapię wdrażały najlepsze praktyki w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń 
w każdej praktyce 

• pracodawcy i osoby prowadzące fizjoterapię miały dostęp do odpowiednich i aktualnych informacji na 
temat zapobiegania zakażeniom i ich kontroli 

• osoby prowadzące fizjoterapię były zaznajomione z międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (IHR) 
1, ponieważ odnoszą się one do chorób zakaźnych 

• osoby prowadzące fizjoterapię miały bezpieczne środowisko pracy zapewniające: 

- wytyczne i zasady dotyczące zapobiegania i kontroli zakażeń 

- odpowiednią ochronę (np. szczepienia, sprzęt i zaopatrzenie) 

- szkolenie poprawiające świadomość i dobre praktyki w zapobieganiu i kontroli zakażeń 

- mechanizmy monitorowania i przeglądu procedur zapobiegania i kontroli zakażeń 

- odpowiednią opiekę nad fizjoterapeutami dotkniętymi zakażeniem lub konsekwencjami radzenia 
sobie z zakażeniem i otoczeniem w gabinecie specjalistycznym 

- ochronę przed dyskryminacją w przypadku zakażenia 

Wzywa się organizacje członkowskie Światowej Konfederacji Fizjoterapii do wspierania krajowych wysiłków na 
rzecz budowania, wzmacniania i utrzymywania zdolności wymaganych w ramach międzynarodowych 
przepisów zdrowotnych - w celu zapobiegania, ochrony, kontrolowania i zapewniania odpowiedzi w zakresie 
zdrowia publicznego na rozprzestrzenianie się chorób w skali międzynarodowej oraz propagowania roli 
fizjoterapeutó w łagodzeniu skutków takich chorób. 
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Approval, review and related policy information 

Date adopted: Originally approved as a Position statement: High risk infectious diseases, at the 13th 
General Meeting of WCPT, June 1995.  

Revised and re-approved at the 16th General Meeting of WCPT June 2007.  
Policy statement 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 policy statements: 
• Description of physical therapy  
• Occupational health and safety for physical therapists 
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