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Zaawansowana praktyka fizjoterapeutyczna 
W ostatniej dekadzie w wielu krajach zaawansowana praktyka fizjoterapeutyczna stała się bardziej 
powszechną cechą w zawodzie. Pojawienie się możliwości zaawansowanej praktyki odzwierciedla obszar 
znaczącego rozwoju w zakresie fizjoterapii w celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa i ewoluujących modeli 
świadczenia usług. 1-4 

Coraz więcej dowodów sugeruje, że zaawansowana praktyka fizjoterapeutyczna jest skuteczna zarówno pod 
względem klinicznym, jak i ekonomicznym. Co więcej, zapewnia pacjentom i klientom pożądane efekty i lepsze 
rezultaty. 1, 5, 6  Chociaż rozwój zaawansowanej praktyki fizjoterapeutycznej nie jest jeszcze rozpowszechniony 
na całym świecie, to większość organizacji członkowskich Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT WP?) 
uważa ten rozwój za korzystny i pożądany. 7 

Istnieje wiele powodów rozwoju zaawansowanej praktyki fizjoterapeutycznej, do których należy naturalna 
ewolucja zawodu.  Podaje się, że czynnikami wspomagającymi  rozwój zaawansowanej praktyki 
fizjoterapeutycznej, są potrzeba spełnienia wymagań systemu opieki zdrowotnej, 8 promowanie przez 
przedstawicieli zawodu, wsparcie lekarzy, wsparcie polityczne i modele refundacji. 7 

W niektórych krajach zaawansowana praktyka fizjoterapeutyczna jest dobrze ugruntowana w usługach 
ortopedycznych i dotyczących narządu ruchu. Została również opisana w innych obszarach praktyki 
fizjoterapeutycznej, w tym neurologii, kardiologii, ginekologii, pediatrii, fizjoterapii osób starszych. Może również 
ograniczać się do określonego obszaru praktyki w ramach służby zdrowia. 7  

Brakuje wspólnego zrozumienia w zawodzie, co zaawansowana praktyka dokładnie oznacza i często jest ona 
mylona ze specjalizacją. 7 Specjalizacja nie musi oznaczać zaawansowanej praktyki fizjoterapeutycznej. 
Podczas gdy osoby prowadzące  zaawansowaną fizjoterapię są zwykle specjalistami, to specjaliści  
prowadzący fizjoterapię mogą nie być zaawansowanymi praktykami; mogą nie świadczyć zaawansowanej 
praktyki opisanej poniżej. Na przykład, aspekty zaawansowanej praktyki mogą być niedozwolone w ramach 
prawnych regulacji dotyczących praktyki fizjoterapii. Specjalizacja, zgodnie z definicją Światowej Konfederacji 
Fizjoterapii, może występować i występuje. 9 

Dla rozwoju zaawansowanej praktyki fizjoterapeutycznej ważne są – kontekst praktyki, w tym dojrzałość 
zawodu, poziom podstawowego wykształcenia fizjoterapeuty, niezależność zawodowa i przepisy krajowe. 
Różne organizacje członkowskie Światowej Konfederacji Fizjoterapii opisywały zaawansowane praktyki 
fizjoterapeutyczne na wiele sposobów. 10, 11 Chociaż jest to zależne od kontekstu, pojawiają się wspólne 
motywy przewodnie, które prowadzą do następującego opisu: 

Zaawansowana praktyka fizjoterapeutyczna: 

• obejmuje wyższy poziom praktyki, funkcji, obowiązków, czynności i możliwości, które mogą być 
związane z określonym tytułem zawodowym1 

• wymaga połączenia zaawansowanych i wyraźnie rozbudowanych umiejętności klinicznych 
i analitycznych, wiedzy, rozumowania klinicznego i doświadczenia 

• stosuje umiejętności i wiedzę na poziomie zaawansowanym, aby wpływać na poprawę usług i osiągać 
lepsze wyniki i zadowolenie pacjentów, a także zapewniać ekspertyzę kliniczną 1 

                                                      
1 Te tytuły są definiowane w różnych krajach i tam, gdzie takie tytuły istnieją, mogą nie oznaczać tego samego 
w różnych jurysdykcjach, np. „specjalist(k)a konsultant fizjoterapii”, „specjalist(k)a zaawandowanej fizjoterapii”, 
„fizjoterapeut(k)a zaawansowanej praktyki”, „specjalista o rozszerzonym zakresie praktyki” 
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• skutkuje odpowiedzialnością za zapewnienie opieki pacjentom / klientom zwykle ze złożonymi 
potrzebami lub problemami, w sposób bezpieczny i kompetentny oraz odpowiedzialnością za 
zarządzanie ryzykiem. 10, 11 

Zaawansowaną praktykę prowadzi niewielki, ale rosnący odsetek osób uznawanych przez przedstawicieli 
zawodu, pacjentów i innych pracowników służby zdrowia za ekspertów. Sposób tego uznania różni się 
w zależności od jurysdykcji. 

Niektóre elementy zaawansowanej praktyki, na przykład stosowanie technik iniekcyjnych, skierowania na 
badania obrazowe lub przepisywanie leków, wcześniej wykonywane wyłącznie przez przedstawicieli innych 
zawodów medycznych, mogłyby zostać wprowadzone do praktyki fizjoterapeutycznej poprzez odpowiednie 
ustawodawstwo. 

Zaawansowana praktyka wymaga dodatkowego kształcenia i szkolenia, znacznego doświadczenia 
zawodowego i rozwoju kompetencji. Obejmuje również współpracę z innymi pracownikami służby zdrowia, 
badania naukowe, edukacja i przywództwo w świadczeniu usług. 

Obecnie nie ma globalnie zdefiniowanej ścieżki edukacyjnej ani uzgodnionej na całym świecie definicji 
kompetencji w zakresie zaawansowanej fizjoterapii. WCPT pragnie zharmonizować i skoordynować rozwój 
zaawansowanej praktyki fizjoterapeutycznej poprzez opracowanie spójnych opisów i wytycznych dotyczących 
kompetencji, a także udostępnianie osiągnięć w tym temacie na całym świecie.  

WCPT popiera prawo organizacji członkowskich do tworzenia krajowych polityk, które pozwalają na 
wykorzystywanie zaawansowanej praktyki fizjoterapeutycznej, o ile uznają taką działalność za korzystną dla 
społeczeństwa, opieki zdrowotnej i zawodu, poprzez promowanie wysokich standardów fizjoterapii. 

WCPT postuluje, aby organizacje członkowskie zachęcały i wspierały w swoich jurysdykcjach następujące 
działania w celu dalszego rozwoju zaawansowanych praktyk w zawodzie fizjoterapii: 

• ocena potrzeb w zakresie rozwoju takich ról w celu określenia, gdzie mogą one zapewnić efektywne 
klinicznie i kosztowo rozwiązania w celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa i usług 

• uznanie, że rola zaawansowanej praktyki w zawodzie fizjoterapeuty wnosi pozytywny wkład w system 
zdrowia i rozwiązanie współczesnych wyzwań zdrowotnych; 

• uznanie, że zaawansowana praktyka może stanowić wyjątkową i uprzywilejowaną  pozycję w systemie 
ochrony zdrowia, która jednocześnie wiąże się ze znaczącymi obowiązkami, a zatem takie kompetencje 
powinny być jasno zdefiniowane w zawodzie; 

• zapewnienie odpowiednich ram i możliwości edukacyjnych; 

• opis odpowiednich ścieżek kariery; 

• poparcie dla wywierania wpływu na kluczowych interesariuszy, np. innych pracowników służby zdrowia, 
usługodawców. 
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Glossary (https://world.physio/resources/glossary) 

Scope of practice 

Specialisation 

 

Approval, review and related policy information 
Date adopted: First approved at the 19th General Meeting of WCPT May 2019 

Date for review: 2023 

Related WCPT Policies: WCPT policy statement: physical therapist practice specialisation 
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