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Rehabilitacja środowiskowa 
Rehabilitacja środowiskowa (Community Based Rehabilitation, CBR) to strategia społeczna rehabilitacji mająca 
na celu wyrównywanie szans i integrację społeczną wszystkich osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja 
wpierana społecznie jest wdrażana poprzez wspólne wysiłki samych osób niepełnosprawnych, ich rodzin 
i społeczności oraz odpowiednich służb zdrowia, edukacji, zawodowych i socjalnych. 1 

Światowa Konfederacja Fizjoterapii zachęca do rozwoju CBR i wspiera oświadczenia o znaczeniu 
międzynarodowym, jak globalny plan działania Światowej Organizacji Zdrowia na rzecz osób 
niepełnosprawnych i rehabilitacji 2030 - wezwanie do działania,2 które podkreślają  znaczenie silnego 
wielodyscyplinarnego podejścia i uznają rehabilitację za niezbędny element zintegrowanych usług 
zdrowotnych. 

Do promowania i przestrzegania praw człowieka osób niepełnosprawnych oraz umożliwienia im bycia 
aktywnymi członkami społeczeństwa często niezbędne jest zaangażowanie społeczne. 3. Światowa 
Konfederacja Fizjoterapii uznaje, że CBR wykracza poza zdrowie i rehabilitację i obejmuje strategie 
edukacyjne, społeczne, zawodowe i ekonomiczne. Aby wspierać takie kompleksowe podejście do rehabilitacji 
niezbędna jest współpraca między agencjami, sektorami i specjalistami na wszystkich poziomach. Pracownicy 
służby zdrowia współpracują z osobami fizycznymi i społecznościami lokalnymi jako partnerami w planowaniu, 
obsłudze i monitorowaniu usług. 

Poprzez swoją edukację fizjoterapeuci mają możliwość wykonywania zawodu zarówno w środowisku miejskim, 
jak i wiejskim i mogą wnieść istotny wkład w CBR. Wspomniany wkład obejmuje: 

• zapewnienie badania / oceny fizjoterapeutycznej, diagnozy, rokowania / planu i interwencji / leczenia 
mającego na celu promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom oraz poprawę ruchu i sprawności 

• osiągnięcie wspólnie określonych celów fizjoterapii i pacjenta / klienta poprzez edukację i przekazanie 
wybranych umiejętności innym pracownikom, opiekunom i członkom społeczności 

• udzielanie porad konsultacyjnych, wsparcia i nadzoru innym pracownikom służby zdrowia, edukacji 
i opieki społecznej 

• współpraca wewnątrz- i międzyzawodowa w najlepszym interesie pacjenta / klienta / populacji 

• inicjowanie i zarządzanie programami 

• udzielanie rządom, organizacjom pozarządowym i organizacjom osób niepełnosprawnych porad 

• Światowa Konfederacja Fizjoterapii uważa, że osoby prowadzące fizjoterapię mają prawo do równego 
statusu i powinny być traktowane tak samo, niezależnie od tego, czy praktykują w społecznościach 
wiejskich, czy miejskich, i wzywa swoje organizacje członkowskie do wspierania tej idei. 

Światowa Konfederacja Fizjoterapii wspiera stosowanie Wytycznych CBR Światowej Organizacji Zdrowia 
i zachęca swoje organizacje członkowskie do współpracy z rządami krajowymi i organizacjami pozarządowymi 
w celu opracowania zasad wspierających CBR. 4 
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Glossary (https://world.physio/resources/glossary) 
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Approval, review and related policy information 
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Revised and re-approved at the 17th General Meeting of WCPT June 2011. 
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Date for review: 2023 

Related WCPT policies: WCPT policy statement: 
• Primary health care 
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