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Praktyka oparta na dowodach naukowych
Światowa Konfederacja Fizjoterapii uważa, że fizjoterapeuci odpowiadają za zarządzanie pacjentami /
klientami, opiekunami i społecznościami, w oparciu o najlepsze, dostępne dowody naukowe. Mają oni również
obowiązek zaniechać metod i technologii, które okazały się nieskuteczne lub niebezpieczne.
Dowody powinny być zintegrowane z doświadczeniem klinicznym, biorąc pod uwagę przekonania, wartości
i kontekst kulturowy lokalnego środowiska, a także preferencje pacjenta / klienta. Praktyka oparta na dowodach
(EBP – Evidence-based Practice) jest łatwiejsza do osiągnięcia w środowiskach, które ją przyjmują i promują.
Światowa Konfederacja Fizjoterapii zachęca swoje organizacje członkowskie by:
• współpracować z kierownikami i organizacjami w celu zapewnienia odpowiednich struktur wsparcia,
zasobów, obiektów i możliwości uczenia się, zapewniając świadczenie usług fizjoterapeutycznych
najwyższej możliwej jakości
• zapewnić fizjoterapeutom możliwość krytycznej oceny praktyki, w tym określenia pytań pojawiających się
w praktyce, uzyskania dostępu i krytycznej oceny najlepszych dowodów oraz wdrożenia i oceny wyników
swoich działań
• ułatwiać prowadzenie odpowiednich szkoleń przez całe życie zawodowe, które są fundamentalne dla
praktyki fizjoterapeutycznej opartej na dowodach. Powinny zostać wdrożone do fizjoterapeutycznych
programów edukacyjnych na poziomie podstawowym i rozszerzone poprzez ciągły rozwój zawodowy 1, 2
• promować współpracę w ramach zawodu z innymi zawodami lub dyscyplinami na poziomie lokalnym,
krajowym i międzynarodowym w celu ułatwienia opracowywania, udostępniania i wdrażania informacji
• rozwijać partnerstwo i współpracę przy projektach istotnych dla praktyki opartej na dowodach naukowych
• wezwać rządy krajowe i organizacje pozarządowe do ułatwiania i promowania usług zdrowotnych
opartych na dowodach (np. poprzez zapewnienie odpowiednich zasobów, jak komputery, dostęp do
Internetu, internetowe bazy danych, biblioteki i szkolenia w zakresie umiejętności związanych z praktyką
opartą na dowodach)
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