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Świadoma zgoda
Światowa Konfederacja Fizjoterapii oczekuje, że przed podjęciem jakiejkolwiek fizjoterapii osoby prowadzące
fizjoterapię uzyskają odpowiednią zgodę pacjenta / klienta lub strony odpowiedzialnej (rodzica, małżonka,
partnera, opiekuna, osoby świadczącej opieką itp.).
Świadoma zgoda 1 opiera się na moralnych i prawnych przesłankach autonomii pacjenta / klienta, zgodnie
z którą decyzja pacjenta / klienta o uczestnictwie w badaniu / ocenie, ewaluacji, diagnozie, prognozowaniu /
planie, interwencji / leczeniu i ponownym badaniu, a także uczestniczeniu w badaniach jest udzielona przez
osobę zdolną do podejmowania czynności prawnych, która otrzymała niezbędne informacje; właściwie
zrozumiała te informacje i która, po rozważeniu informacji, podjęła decyzję bez przymusu, bezprawnego
wpływu, zachęty lub zastraszenia.
Pacjenci / klienci lub ich opiekunowie jeśli pacjent nie ma takiej możliwości, mają prawo do podejmowania
decyzji o udziale w badaniu / ocenie, ewaluacji, diagnozie, rokowaniu / planie, interwencji / leczeniu,
ponownym badaniu, a także jakichkolwiek badaniach bez jakiegokolwiek wpływu fizjoterapeuty na decyzję.
Zgoda musi być konkretna i ważna tylko w odniesieniu do leczenia, o którym pacjent został poinformowany
i na które wyraził zgodę. Zgoda pozostaje ważna do czasu jej wycofania przez pacjenta lub do zmiany sytuacji
pacjenta. W razie potrzeby należy skorzystać z pomocy tłumaczy
Autonomia pacjenta pozwala fizjoterapeutom na edukację pacjenta / klienta, ale nie pozwala fizjoterapeutom
na podejmowanie decyzji za pacjenta / klienta. Świadoma zgoda chroni wolność wyboru osoby w zakresie
akceptacji lub odmowy leczenia i szanuje autonomię osoby. 1-4
Osobom zdolnym do podejmowania czynności prawnych należy zapewnić odpowiednie, zrozumiałe
informacje o proponowanej fizjoterapii. Informacje te powinny zawierać jednoznaczne objaśnienia:
• planowane badanie / ocena
• ewaluacja, diagnoza i rokowanie / plan
• interwencja / leczenie do przeprowadzenia
• ryzyko, które może być związane z interwencją
• oczekiwane korzyści z interwencji
• przewidywane ramy czasowe
• przewidywane koszty
• wszelkie rozsądne alternatywy dla zalecanej interwencji
Zanim wystąpi o zgodę, fizjoterapeuta powinien upewnić się, czy pacjent / klient jest w stanie zrozumieć
powyższe. Gdy osoba nie zostanie uznana za zdolną do podejmowania czynności prawnych lub gdy pacjent /
klient jest niepełnoletni, opiekun prawny lub adwokat może pełnić rolę zastępczego decydenta.
Osoby prowadzące fizjoterapię powinny odnotować w swojej dokumentacji, w formacie wymaganym w danym
obszarze, że uzyskano świadomą zgodę.5
Przed jakimkolwiek badaniem / oceną, interwencją / leczeniem lub badaniami osoby prowadzące fizjoterapię
pracujące w zespołach odpowiadają za zapewnienie odpowiednich uzgodnień dotyczących zgody. Podczas
gdy inny członek zespołu może uzyskać zgodę, nie neguje to odpowiedzialności osoby prowadzące fizjoterapię
za właściwe poinformowanie pacjenta / klienta o świadczonej usłudze fizjoterapeutycznej.
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Światowa Konfederacja Fizjoterapii rozumie termin świadomej zgody jako ważną zgodę.

1

Światowa Konfederacja Fizjoterapii zachęca swoje organizacje członkowskie by:
• osoby prowadzące fizjoterapię przestrzegały wszystkich krajowych i miejscowych wymogów prawnych
i proceduralnych dotyczących świadomej zgody
• odpowiedzialność osoby prowadzącej fizjoterapię w odniesieniu do świadomej zgody jest istotnym
elementem programów kształcenia zawodowego osoby prowadzące fizjoterapię na poziomie
podstawowym
• odpowiedzialność osoby prowadzącej fizjoterapię za świadomą zgodę zawarta jest w standardach
zawodowych, kodeksach postępowania i zasadach etycznych
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Related WCPT policies:

WCPT ethical principles
WCPT policy statements:
•

Patients'/clients' rights in physical therapy

•

Ethical responsibilities of physical therapists and WCPT members

WCPT endorsements:
•

Endorsement: Rights of the child

•

Endorsement: The United Nations standard rules on the equalisation of
opportunities for persons with disabilities
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