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Osoby prowadzące fizjoterapię jako eksperci 
od ćwiczeń i aktywności fizycznej 
Światowa Konfederacja Fizjoterapii uważa, że w związku z rosnącą liczbą osób prowadzących coraz bardziej 
siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób niezakaźnych 
prowadzących do zachorowalności, niepełnosprawności i śmiertelności i konieczne jest wdrożenie skutecznych 
strategii ćwiczeń i aktywności fizycznej przez całe życie. Jako eksperci w zakresie ruchu i ćwiczeń oraz 
posiadający dogłębną wiedzę na temat czynników ryzyka i patologii, ich wpływu na wszystkie elementy 
organizmu człowieka, fizjoterapeuci są idealnymi specjalistami do promowania, kierowania, przepisywania 
i zarządzania aktywnością fizyczną oraz ćwiczeniami.  

Aktywność fizyczna i ćwiczenia sprzyjają dobremu samopoczuciu, sprawności i są ważnymi czynnikami 
przyczyniającymi się do zapobiegania i leczenia chorób przewlekłych. Są to potężne interwencje w celu 
zwiększenia siły, mocy, wytrzymałości, elastyczności, równowagi, relaksu, dobrego samopoczucia 
psychicznego oraz leczenia patofizjologii, bólu, upośledzeń, ograniczeń aktywności i ograniczeń uczestnictwa 
w życiu. Fizjoterapeuci odgrywają istotną rolę w prowadzeniu i rozwijaniu bezpiecznej i skutecznej aktywności 
fizycznej i ćwiczeń dla osób z chorobami przewlekłymi, chorobami współistniejącymi oraz osób 
rozpoczynających poprawę poziomu aktywności fizycznej i ćwiczeń. 

Aby promować rolę fizjoterapeutów jako ekspertów od ćwiczeń i aktywności fizycznej, Światowa Konfederacja 
Fizjoterapii zachęca i wspiera organizacje członkowskie w następujących czynnościach:  

• Zapewnienie kompleksowej bazy wiedzy w zakresie zawodowej edukacji fizjoterapeutycznej, szczególnie 
w zakresie badania / oceny i interwencji / leczenia potrzeb pacjentów / klientów w zakresie ćwiczeń 
i aktywności fizycznej przez całe życie. Powyższe cele będą osiągnięte między innymi poprzez:  

- treści programowe dotyczące ćwiczeń i aktywności fizycznej we wszystkich programach kształcenia 
zawodowego fizjoterapeutów na poziomie podstawowym 1, 2  

- włączenie do programu nauczania wielopłaszczyznowego charakteru zmian fizjologicznych 
zachodzących w różnych przedziałach wiekowych  

- materiały edukacyjne na temat wyjątkowych możliwości fizjoterapeutów do promowania dobrostanu 
fizycznego i psychicznego pacjentów / klientów poprzez ćwiczenia 

- materiały edukacyjne i praktyczne dotyczące ćwiczeń i aktywności fizycznej dla pacjentów / klientów  

- włączenie programów edukacyjnych opartych na dowodach naukowych dla pacjentów / klientów na 
regionalnych i krajowych konferencjach Światowej Konfederacji Fizjoterapii 

- możliwość dalszego rozwoju zawodowego z programu ćwiczeń dla pacjentów / klientów 

• Wspieranie wytycznych praktyki dotyczących bezpiecznych i skutecznych parametrów ćwiczeń dla 
pacjentów / klientów przez całe życie, w tym:  

- wytyczne dotyczące bezpiecznych programów ćwiczeń dla pacjentów / klientów w oparciu o dostępne 
dowody  

- wytyczne dla programów przesiewowych (np. społeczność, szkoła,  programy dla osób starszych) 
pozwalających na ocenę potrzeb fizycznych. 
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• Umożliwienie spójnej integracji najlepszych dowodów naukowych wspierających ćwiczenia przez całe 
życie poprzez:  

- wykorzystanie istniejących baz danych i opartej na faktach literatury dotyczącej ćwiczeń dla 
pacjentów / klientów  

- publikowanie źródeł finansowania badań nad programami ćwiczeń dla pacjentów / klientów  

- informowanie społeczności zawodowych o roli  fizjoterapeutów jako ekspertów w zakresie ćwiczeń 
i aktywności fizycznej dla pacjentów / klientów przez całe życie poprzez zamieszczanie informacji 
w profesjonalnych publikacjach na temat ćwiczeń dla pacjentów / klientów  

- regionalne grupy naukowe 

- poprawianie świadomości wśród lekarzy i innych zawodów medycznych na temat ważnej roli 
fizjoterapeutów jako ekspertów w realizacji programów ćwiczeń dla pacjentów / klientów  

- wymiana informacji (np. witryny internetowe, fora) między fizjoterapeutami na temat ćwiczeń dla 
pacjentów / klientów  

• Ustalenie roli osoby prowadzące fizjoterapię jako „trenera” dla innych zawodów, pracującego 
z programami ćwiczeń, aby zapewnić klientom usługi wysokiej jakości. informowanie społeczności 
konsumenckich na temat roli  fizjoterapeutów jako ekspertów w zakresie ćwiczeń i aktywności fizycznej 
dla pacjentów / klientów prowadzonej przez całe życie poprzez:  

- koordynowanie strategii komunikacyjnych w celu informowania opinii publicznej  

- udostępnianie społeczeństwu materiałów źródłowych (np. witryn internetowych, broszur, formatów 
interaktywnych) na temat roli fizjoterapeutów w ćwiczeniach i programach aktywności; 

- nawiązywanie kontaktów z organizacjami i grupami (np. Światową Organizacją Zdrowia, szkołami, 
grupami emerytów, grupami osteoporozy, fundacjami diabetologicznymi) wytyczając cele współpracy 
oraz promowania roli fizjoterapeutów jako ekspertów w zakresie ćwiczeń i aktywności fizycznej dla 
pacjentów / klientów. 

-  

 

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

Evidence-based practice (EBP) 

Exercise  

Physical activity   

Approval, review and related policy information 

Date adopted: 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 policy statements: 
• Primary health care  
• Education  

WCPT guidelines: 
• Guideline for physical therapist professional entry level education  
• Guideline for physical therapists as exercise experts across the life span 

https://world.physio/resources/glossary
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