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Zarządzanie kryzysowe
Światowa Konfederacja Fizjoterapii uznaje, że katastrofy wynikające z zagrożeń naturalnych, środowiskowych
i technologicznych (w tym zagrożeń biologicznych, geologicznych, hydrometeorologicznych i społecznonaturalnych) mają duży i długotrwały wpływ na ludzi i kraje, w których ludzie zamieszkują.
Światowa Konfederacja Fizjoterapii zachęca organizacje członkowskie do udziału fizjoterapeutów, jako
ekspertów w zakresie interwencji / leczenia fizjoterapeutycznego, w tym rehabilitacji, w krajowych i lokalnych
strategiach przygotowania na wypadek katastrof i zarządzania nimi. Osoby prowadzące fizjoterapię powinny:
• brać udział w procesie opracowywania zasad i planów, które pomogą obszarom, krajom i regionom
przygotować się na kryzys
• brać udział w edukacji i działaniach zapobiegawczych przed, w trakcie i po kryzysie
• zapewnić interwencje / leczenie, w tym rehabilitację osobom dotkniętym katastrofami
• zapewnić poszkodowanym populacjom dostęp do interwencji / leczenia fizjoterapeutycznego, w tym
usług rehabilitacyjnych, w celu osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu zdrowia i funkcjonowania
Światowa Konfederacja Fizjoterapii zachęca organizacje członkowskie by:
• współpracować z rządami krajowymi, organizacjami pozarządowymi (NGO), agencjami pomocowymi
i innymi w celu opracowania planów zapobiegania katastrofom, strategii gotowości i reagowania oraz
zapewnienia skoordynowanych reakcji na nagłe sytuacje
• ułatwiać dyskusje, dzielić się zasobami i udzielać wskazówek fizjoterapeutom, którzy chcą reagować /
zgłaszać się na ochotnika w sytuacjach nagłych
• zachęcać, aby do profesjonalnych programów nauczania fizjoterapii na poziomie podstawowym
włączono zarządzanie kryzysowe.
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Related WCPT policies:

WCPT ethical principles
WCPT policy statements:
•

Health human resource

•

Primary health care

•

Relationships with other health professionals

•

Torture

•

Description of physical therapy

WCPT endorsement:
•

The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment
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