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Bezpieczeństwo i higiena pracy osób 
prowadzących fizjoterapię 
Światowa Konfederacja Fizjoterapii popiera koncepcję godnej pracy i opowiada się za prawem fizjoterapeutów 
do bezpiecznej i zdrowej pracy oraz środowiska pracy zapewniające zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz 
pacjentów / klientów. 1 

Światowa Konfederacja Fizjoterapii wspiera międzynarodowe konwencje i promuje rozwój i stosowanie 
międzynarodowych, krajowych i lokalnych zasad i / lub procedur zapewniających fizjoterapeutom prawo do 
bezpiecznego i zdrowego środowiska praktyki2-5, gdziekolwiek praktykują. 

Światowa Konfederacja Fizjoterapii opowiada się za opracowaniem i zapewnieniem przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy obejmujących całą rzeszę fizjoterapeutów.  

Światowa Konfederacja Fizjoterapii wierzy w zapobieganie niepożądanym skutkom zawodowym wynikającym z 
zagrożeń zawodowych, wspieranie inicjatyw na rzecz promocji zdrowia, zapobiegania urazom i chorobom, 
ograniczania / unikania narażenia na zagrożenia zawodowe oraz eliminacji tych zagrożeń w możliwie 
największym stopniu.  

Światowa Konfederacja Fizjoterapii wspiera również przydzielanie zasobów w celu zapewnienia najlepszych 
usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspekcji miejsc pracy. 

Światowa Konfederacja Fizjoterapii zachęca organizacje członkowskie do wykonywania następujących 
czynności. 

1. Wezwanie rządów i pracodawców fizjoterapeutów, by: 

• przyjąć bezpieczne systemy pracy i podejście 6 do zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy 7 

• wykazać zgodność z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) obowiązującymi w danym kraju8 

• zapewnić projektowane i utrzymywanie placówek służby zdrowia zgodnie z wymogami BHP 

• zachęcać do rozwoju odpowiednich kulturowo zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz planów 
interwencji / leczenia, w tym programów powrotu do pracy po okresie przedłużonej nieobecności 9 

• zachęcać do samokontroli w celu osiągnięcia zgodności z normami branżowymi spełniającymi 
wymagania BHP dla fizjoterapeutów, studentów zawodu, wolontariuszy i innych pracowników, z którymi 
osoby prowadzące fizjoterapię wchodzą w interakcje. 

2. Ułatwić fizjoterapeutom bezpieczne i zdrowe środowiska pracy poprzez:  

• podnoszenie świadomości zagrożeń zawodowych i związanego z nimi ryzyka, które mogą mieć 
znaczenie dla prowadzonej praktyki 

• podnoszenie świadomości fizjoterapeutów na temat odpowiednich kontroli i praktyk zarządzania 
ryzykiem  

• opowiadanie się za dostępem fizjoterapeutów do kontroli operacyjnych w zakresie zagrożeń 10 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym  

- bezpieczne systemy pracy 7 

- odpowiedni poziom zatrudnienia (liczba i gama umiejętności) oraz warunki zatrudnienia (np. 
wynagrodzenie, zwolnienie chorobowe, urlopy) 
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- wspieranie prawa do pełnego szacunku środowiska pracy, bez dyskryminacji, zastraszania, 
przemocy, molestowania seksualnego i zastraszania 

- odpowiednie systemy zgłaszania obrażeń / chorób 

- szczepienia  

- odpowiednie środki ochrony indywidualnej (np. odzież, maski, rękawice) 

• wspieranie osób odpowiedzialnych za zarządzanie fizjoterapeutami we wdrażaniu odpowiednich 
systemów poprzez promowanie świadomości istotnych istniejących i pojawiających się problemów 

• informowanie pracodawców fizjoterapeutów o ich obowiązkach w zakresie wprowadzania, szkolenia 
i konsultacji z pracownikami w zakresie istotnych zagrożeń zawodowych i ich ograniczaniu  

• współpraca z innymi organizacjami wspierającymi prawa fizjoterapeutów do bezpiecznego i zdrowego 
środowiska pracy 

• rozszerzenie tych środków na studentów zawodu, wolontariuszy i innych pracowników, z którymi 
współpracują osoby prowadzące fizjoterapię 

• promowanie zasad dotyczących osób prowadzących fizjoterapię praktykujących samodzielnie, jako 
osoby wykonujące samodzielną praktykę lub w środowiskach wiejskich, odległych lub odizolowanych 

3. Promować stypendia i badania dotyczące bezpiecznej praktyki fizjoterapeutycznej dla specjalistów, 
w tym promocji zdrowia, organizacji pracy, środowiska pracy i zarządzania ryzykiem.  

4. Uznawać i promować wkład fizjoterapeutów pracujących w dziedzinie BHP we wspieranie tworzenia 
bezpiecznego środowiska pracy dla współpracowników. 

 

 

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

Decent work  

Hazard  

Health  

Health promotion 

Manual handling  

Occupational health and safety (OHS)  

Positive practice environments (PPE) 

Practice settings 
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Approval, review and related policy information 

Date adopted: Approved at the 17th General Meeting of WCPT in 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: 
• Infection prevention and control 
• Standards of physical therapist practice 
• Ethical principles 
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