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Standardy praktyki fizjoterapeutycznej 
Światowa Konfederacja Fizjoterapii uznaje absolutną wagę opracowywania i dokumentowania uzgodnionych 
standardów praktyki fizjoterapii. Normy te są niezbędne, aby:  

• wykazać społeczeństwu, że osoby prowadzące fizjoterapię troszczą się o jakość świadczonych usług 
i są gotowe wdrożyć programy samoregulacji, aby tę jakość utrzymać 

• wspierać edukację zawodową osoby prowadzącej fizjoterapię na poziomie podstawowym 

• ułatwić ciągły rozwój zawodowy 

• prowadzić praktyków we współczesnym postępowaniu, opartym na dowodach i ocenie ich praktyk 

• dostarczać rządom, organom regulacyjnym i innym grupom zawodowym podstawowych informacji na 
temat profesjonalnej praktyki fizjoterapeutycznej 

• skutecznie komunikować się z przedstawicielami zawodu, pracodawcami, innymi zawodami związanymi 
z ochroną zdrowia, rządami i społeczeństwem 

Światowa Konfederacja Fizjoterapii uznaje zróżnicowane środowiska społeczne, polityczne i ekonomiczne, 
w których praktykuje się fizjoterapię na całym świecie.   

Światowa Konfederacja Fizjoterapii zachęca swoje organizacje członkowskie by: 

• stosować wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii dotyczące standardów praktyki 
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• opracować określone standardy praktyki fizjoterapeutycznej, jeśli to konieczne, odpowiadające 
panującym okolicznościom lub środowisku politycznemu, zapewniając ich zgodność z wytycznymi 
Światowej Konfederacji Fizjoterapii 

• podczas opracowywania norm wziąć pod uwagę następujące zasady:  

- odzwierciedlać wartości, warunki i cele niezbędne do dalszego rozwoju zawodu 

- oprzeć wartości na ważnych zasadach i uczynić je mierzalnymi 

- opracować normy, aby pomóc profesji sprostać zmieniającym się potrzebom społeczności 

- opierać normy na jasnych definicjach zakresu praktyki i odpowiedzialności 

- uczynić normy wystarczająco szerokimi i elastycznymi, aby osiągnąć cele, a jednocześnie umożliwiać 
innowacje, wzrost i zmiany 

- poddawać normy regularnemu przeglądowi i nowelizacji w razie potrzeby 

• ustalić krajowe standardy praktyki w następujących obszarach:  

- administracja i zarządzanie praktyką 

- edukacja 

- świadoma zgoda 

- zarządzanie pacjentem / klientem 

- zapewnienie jakości 

- pracownicy pomocniczy 

- komunikacja (np. cyfrowa, e-mail, media społecznościowe, pisemna) 
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- dokumentacja 

- etyczne zachowanie 

- aspekty prawne 

- rozwój osobisty / zawodowy 

- badania 
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Advanced scope of practice  
Continuing Professional Development (CPD) 
Documentation 
Informed consent 
Practice settings 
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Support personnel 
Scope of practice  

Standards of practice  
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