
 

 

24 listopada 2018r w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

odbył się I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów, podczas którego zaprezentowano 

najnowsze możliwości współczesnej fizjoterapii i perspektywy jej rozwoju. 

 

Fizjoterapia, czyli leczenie ruchem i bodźcami fizykalnymi jest znana od tysiącleci. We 

wszystkich kulturach i miejscach na świecie znaleźć można źródła historyczne, 

potwierdzające stosowanie fizjoterapii w różnego typu schorzeniach i dolegliwościach. 

Współczesna fizjoterapia rozwija się od lat czterdziestych ubiegłego wieku w sposób 

niezwykle dynamiczny i zasługujący na uwagę innych zawodów medycznych. Nowoczesna 

fizjoterapia pozwala pacjentom szybciej wrócić do zdrowia, wydłuża i podnosi komfort życia, 

a także zapobiega wielu chorobom cywilizacyjnym 

 

Te kraje, które już dawno uznały fizjoterapię za bardzo ważną część medycyny i oparły 

działanie swojej ochrony zdrowia na szerokim dostępie do fizjoterapii, mogą się pochwalić 

najlepszymi i najbardziej efektywnymi systemami opieki zdrowotnej. Możliwość 

powszechnego kontaktu pacjenta z fizjoterapeutą oraz edukacja fizjoterapeutyczna 

przyczyniają się do zmiany stylu życia społeczeństw, utrzymując je w lepszej kondycji i 

zdrowiu. Wszystko to sprawia, że zawód fizjoterapeuty cieszy się na świecie wysokim 

prestiżem, zaś właściwe zrozumienie kompetencji fizjoterapeuty sprzyja harmonijnej 

współpracy z innymi profesjami medycznymi oraz przynosi ogromne oszczędności finansowe 

dla państwa i jego obywateli. 

 

Polscy fizjoterapeuci są bardzo doceniani na całym świecie: od Europy, przez Stany 

Zjednoczone, po Australię. Jednak ze smutkiem należy zauważyć, iż umiejętności i wiedza 



prawie sześćdziesięciu tysięcy polskich fizjoterapeutów są niewystarczająco wykorzystywane 

i doceniane w naszym kraju. Celem Krajowej Izby Fizjoterapeutów jest zmiana tej sytuacji 

oraz zbudowanie prestiżu zawodu fizjoterapeuty w naszym kraju. Należne nowoczesnej 

fizjoterapii miejsce w systemie ochrony zdrowia jest gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego 

wszystkich polskich obywateli oraz przyczyni się do prawidłowego rozwoju nowych pokoleń. 

 

Obowiązująca od dnia 31 maja 2016 r. ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie 

fizjoterapeuty wprowadziła regulacje określające zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty 

jako samodzielnego zawodu medycznego. Wraz z jej wejściem w życie fizjoterapeuci stali się 

grupą zawodową podlegającą ścisłym zasadom "kontynuowana zawodu, które są zbliżone do 

zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarek i położnych”. 

 

Prof. Waldemar Kostewicz prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, jako jeden z 

pierwszych, od początku wspierał inicjatywę ponad 55 tys. fizjoterapeutów, co w znaczący 

sposób przyczyniło się, do tego, że od 2016 roku fizjoterapeuci mają własny samorząd, a 

zawód fizjoterapeuty stał się zawodem zaufania publicznego. 

 

 

 


