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Autonomy
World Confederation for Physical Therapy zaleca, aby osoby prowadzące fizjoterapię, jako niezależni
specjaliści, w ramach swojej wiedzy, kompetencji i zakresu praktyki fizjoterapeutycznej miały swobodę
dokonywania profesjonalnego osądu i podejmowania decyzji, niezależnie od tego, gdzie praktykują.
Osoby prowadzące fizjoterapię działają jako niezależni praktycy, a także członkowie zespołów świadczących
usługi zdrowotne i podlegają etycznym zasadom Światowej Konfederacji Fizjoterapii oraz kodeksom etyki
i najlepszym praktykom obowiązującym w kraju, w którym wykonują zawód. Są w stanie działać jako specjaliści
pierwszego kontaktu, a pacjenci / klienci mogą skorzystać bezpośrednio z ich usług bez skierowania od innego
pracownika służby zdrowia.1 Usługi, które świadczą osoby prowadzące fizjoterapię obejmują promocję zdrowia,
profilaktykę, badanie / ocenę, ewaluację, diagnostykę, interwencje / leczenie i ocenę wyników. Poszczególne
osoby prowadzące fizjoterapię odpowiadają za własne działania, a pracodawcy, przedstawiciele innych
zawodów ani inne osoby nie mogą kontrolować ani podważać ich decyzji zawodowych.
Oprócz uznania autonomii, w opisie fizjoterapeuty WCPT stwierdza, że zasady etyczne wymagają od
fizjoterapeuty uznania autonomii pacjenta / klienta lub opiekuna prawnego w korzystaniu z jego usług. 1
WCPT zachęca swoje organizacje członkowskie do wspierania i pracy, nad:
• zapewnieniem zgodności wymagań dotyczących wykształcenia zawodowego fizjoterapeuty na poziomie
podstawowym z wytycznymi Światowej Konfederacji Fizjoterapii 2
• uznaniem osób wykonujących fizjoterapię i innych specjalistów przez rządy krajowe jako niezależnych
specjalistów
• bezpośrednim dostępem pacjentów / klientów do fizjoterapeutów i ich usług
• wdrażaniem procedur wspierających odpowiedzialne samozarządzanie fizjoterapeutów 3
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Approval, review and related policy information
Date adopted:

Originally adopted at the 13th General Meeting of WCPT June 1995.
Revised and re-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.
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Date for review:
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Related WCPT policies:

WCPT policy statements:
•

Direct access and patient/client self-referral to physical therapy

•

Relationships with other health professionals

•

Regulation of the physical therapy profession

•

Reciprocity – mutual recognition

WCPT guidelines:
•

Guideline for physical therapist professional entry level education

•

Guideline for the development of a system of legislation/regulation/ recognition
of physical therapists
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