Tortury
Zasady prywatności
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Tortury
Światowa Konfederacja Fizjoterapii wzywa swoje organizacje członkowskie i osoby prowadzące fizjoterapię na
całym świecie do przestrzegania następujących zasad.
• Fizjoterapeuci nie będą tolerować, akceptować ani uczestniczyć w stosowaniu tortur lub okrutnych,
nieludzkich lub poniżających procedur. Dotyczy to wszystkich sytuacji, w tym konfliktów zbrojnych
i konfliktów społecznych - niezależnie od przestępstwa, przekonań lub motywów danej osoby oraz tego,
czy dana osoba jest oskarżona, czy winna.
• Fizjoterapeuci nie zapewniają żadnych pomieszczeń, narzędzi, substancji ani wiedzy, które ułatwią
tortury lub inne formy okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub zmniejszają zdolność
osoby do przeciwstawienia się takiemu traktowaniu.
• Osoby prowadzące fizjoterapię nie mogą być obecne podczas jakichkolwiek zabiegów, podczas których
stosowane są okrutne, nieludzkie lub poniżające metody leczenia lub którymi się grozi.
• Podstawową rolą fizjoterapeutów jest łagodzenie stresu. Żaden motyw - osobisty, zbiorowy czy
polityczny - nie może przeważyć nad tym wyższym celem.
• Praktykujące osoby prowadzące fizjoterapię powinny rozumieć ogólne i specyficzne fizyczne
i psychologiczne ograniczenia funkcjonalne, ograniczenia uczestnictwa i upośledzenia, które mogą
wynikać z tortur, a także odpowiednie badania / oceny funkcjonalne oraz interwencje / terapie dla
ocalałych.
• Program nauczania dla zawodowych fizjoterapeutów na poziomie początkowym oraz programy
ustawicznego rozwoju zawodowego powinny obejmować zasady postępowania z grupami wrażliwymi,
w tym z fizycznymi i psychicznymi skutkami tortur.
Światowa Konfederacja Fizjoterapii popiera Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko torturom oraz
innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu i zachęca swoje organizacje
członkowskie do wezwania rządów krajowych do podpisania konwencji i jej przestrzegania. 1
Światowa Konfederacja Fizjoterapii będzie wspierać i zachęcać społeczność międzynarodową, jej organizacje
członkowskie i osoby prowadzące fizjoterapię do wspierania innych fizjoterapeutek, fizjoterapeutów i ich rodzin
w obliczu gróźb lub represji wynikających z odmowy akceptacji stosowania tortur lub innych form okrutnego,
nieludzkiego lub poniżającego traktowania.
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Related WCPT policies:

WCPT ethical principles
WCPT policy statements:
•

Ethical responsibilities of physical therapists and WCPT members

•

Patients'/clients' rights in physical therapy

•

The consequences of armed violence, landmines and other weapons of war
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