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Personel pomocniczy w fizjoterapii
Światowa Konfederacja Fizjoterapii opowiada się za określeniem zasad korzystania z pracowników
pomocniczych w fizjoterapii na szczeblu krajowym. Fizjoterapia to zawód medyczny o międzynarodowej
renomie. Mogą go praktykować wyłącznie osoby wykwalifikowane i, jeśli wymagają tego przepisy stanowe lub
krajowe, odpowiednio licencjonowani / zarejestrowani fizjoterapeuci. Światowa Konfederacja Fizjoterapii
opowiada się za tym, że w przypadku korzystania z pracowników pomocniczych w fizjoterapii kierownictwo
i nadzór osoby prowadzącej fizjoterapię ma zasadnicze znaczenie dla świadczenia wysokiej jakości usług
fizjoterapeutycznych. Zakres kierowania i nadzoru niezbędny do zapewnienia jakości usług
fizjoterapeutycznych zależy od wielu czynników, w tym od wykształcenia, doświadczenia i obowiązków
zaangażowanych stron, potrzeb pacjenta / klienta oraz struktury organizacyjnej, w której świadczone są usługi
fizjoterapeutyczne.
Światowa Konfederacja Fizjoterapii uznaje różne stanowiska organizacji członkowskich dotyczące włączenia
pracowników pomocniczych, jak pracowników fizjoterapeutycznych, w tym fakt, że organizacje członkowskie
mogą nie wspierać zatrudniania pracowników pomocniczych w bezpośrednich usługach fizjoterapeutycznych
dla pacjentów / klientów, podczas gdy inne będą mieć dokładnie zdefiniowane ścieżki kariery specjalnie dla
pracowników pomocniczych.
Termin pracownika pomocniczego stosuje się w ogólnym sensie i obejmuje szereg klasyfikacji zawodowych,
jak asystent, pomocnik, technik fizjoterapii.
W przypadku zatrudnienia pracowników pomocniczych Światowa Konfederacja Fizjoterapii zaleca, aby
organizacje członkowskie wprowadziły następujące zasady:
• pracowników pomocniczych można określać wyłącznie jako „asystent, pomocnik, technik fizjoterapii,”
• asystenci fizjoterapii pomagają tylko w wykonywaniu wybranych interwencji / leczenia i tylko
w prawidłowo prowadzonej usłudze fizjoterapeutycznej pod kierunkiem i nadzorem wykwalifikowanego
fizjoterapeuty
• charakter i częstotliwość nadzoru asystentów fizjoterapii jest odpowiednia do okoliczności i zgodna
z miejscowymi wytycznymi
• osoby prowadzące fizjoterapię aktywnie angażują się w dyskusje na temat zasobów ludzkich, decyzji
i zmian polityki dotyczące potencjalnego wykorzystania pracowników pomocniczych oraz ich ról
i wymaganych kompetencji
• organizacje członkowskie stosują skuteczną politykę konsumencką i marketingową, aby pracodawcy,
rządy i społeczność rozumieli, że asystenci fizjoterapii nie zastępują wykwalifikowanej osoby
prowadzącej fizjoterapię
• ośrodki zatrudniające pracowników pomocniczych będą ich wyraźnie identyfikować, aby pacjent / klient
miał pewność, że osoba ta nie jest fizjoterapeutą.
• zakres obowiązków pracowników pomocniczych musi być jasno określony, aby zapewnić zgodność
z krajowymi lub krajowymi przepisami / regulacjami / uznaniem
• pracownicy pomocniczy są odpowiednio przeszkoleni, aby skutecznie i bezpiecznie wykonywać każdą
bezpośrednią interwencję / leczenie określone przez organizację członkowską, jako należące do
pracowników pomocniczych
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• pracownicy pomocniczy mają mieć dostęp do ustawicznego rozwoju zawodowego (CPD). Zasady
etyczne kierujące postępowaniem fizjoterapeutów powinny zawierać szczegółowe odniesienie do
właściwego wykorzystania pracowników pomocniczych w bezpośredniej interwencji / leczeniu pacjenta /
klienta 1, 2
• Rozważenie zapewnienia członkostwa asystentom fizjoterapii
Światowa Konfederacja Fizjoterapii opowiada się za tym, że niezależnie od miejsca, w którym świadczona jest
usługa fizjoterapii, poniższe obowiązki muszą wykonywać wyłącznie osoby prowadzące fizjoterapię i nie można
ich delegować na pracowników pomocniczych:
• interpretacja skierowań, jeśli są dostępne
• przeprowadzenie wstępnego i kontrolnego badania / oceny pacjenta / klienta, oceny danych z badania /
oceny, ustalenie diagnozy i rokowania / planu oraz zapewnienie interwencji / leczenia, których nie można
delegować
• opracowanie lub modyfikacja planu opartego na wstępnym badaniu / ocenie lub ponownym badaniu
zawierającego przewidywane cele fizjoterapii i oczekiwane wyniki
• określenie, kiedy wymagana jest specjalistyczna wiedza osoby prowadzącej fizjoterapię i podjęcie
decyzji, aby zapewnić interwencję / leczenie i kiedy może być właściwe powierzenie go pracownikowi
pomocniczemu
• określenie najbardziej odpowiedniego wykorzystania pracowników pomocniczych zapewniających
świadczenie usług, które są bezpieczne, skuteczne i wydajne
• ustalenie planu wypisu i udokumentowanie go kartą wypisu
W jurysdykcjach, w których regulacje dobrze funkcjonują, należy rozważyć możliwość wprowadzenia regulacji
dotyczących pracowników pomocniczych.
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