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- Fizjoterapeuci są dziś w najtrudniejszej sytuacji ze wszystkich zawodów medycznych - zauważa Maciej Krawczyk,
prezes KIF.

W ostatnich dniach odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
„Fizjoterapia” z dr hab. Maciejem Krawczykiem, prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz
Zbigniewem Wrońskim, wiceprezesem KRF.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii reprezentowali
przewodnicząca Ewa Ochrymczuk oraz Barbara Dudek (członek zarządu krajowego), dr Maria Kłoda
(członek prezydium) oraz Kacper Greigier (członek komisji rewizyjnej). Na czele delegacji
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Fizjoterapia” w składzie Anna Sulinowska (zastępca
przewodniczącego), Lidia Koktysz (członek zarządu) oraz Robert Włodarczyk (zastępca
przewodniczącego) stał Marek Rajkiewicz, przewodniczący.
Uczestnicy spotkania podkreślali wolę współpracy i zauważali, że dla osiągnięcia głównych celów,
jakimi są edukacja pacjentów oraz poprawa pozycji ﬁzjoterapeutów konieczne jest porozumienie
środowiska.
- Fizjoterapeuci są dziś w najtrudniejszej sytuacji ze wszystkich zawodów medycznych - zauważa
Maciej Krawczyk, prezes KIF. - Zarabiamy najmniej, wciąż wiele osób nie wie, czym zajmuje się
ﬁzjoterapeuta i w czym może pomóc ﬁzjoterapia, wciąż nie doczekaliśmy się implementacji
ustawowych uprawnień ﬁzjoterapeutów w innych aktach prawnych, co stwarza trudną sytuację
prawną. To dla nas oczywiste, że razem ze związkami zawodowymi działamy w tych samych
obszarach i możemy się wspierać - dodaje.
Podczas spotkania zarysowano główne obszary współpracy:
• uregulowanie i wzmocnienie pozycji ﬁzjoterapeuty w systemie ochrony zdrowia;
• działania edukacyjne i informacyjne dla pacjentów, które mają wzmacniać prestiż zawodu
ﬁzjoterapeuty;
• podejmowanie wspólnych i wzajemne wspieranie swoich dążeń, zmierzających do poprawy
warunków płacy i pracy.
- Ważne jest to, że wszyscy patrzymy w sposób nowoczesny na ﬁzjoterapię. Zależy nam na rozwijaniu
tego zawodu. Dziś kształcimy wielu młodych ludzi na studiach ﬁzjoterapii. Serce nas boli, bo wiemy,
jak wielu z nich ucieknie za granicę, a mogliby wspierać polskich pacjentów - tłumaczy Marek
Rajkiewicz, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizjoterapia. - Konieczne są
systemowe zmiany, by utrzymać tych świetnie wykształconych młodych ludzi w Polsce, bo tracimy
podwójnie: kształcimy w naszych szkołach, a ﬁnalnie nie ma komu zajmować się pacjentami - dodaje.
- Jesteśmy przekonani, że współpraca jest potrzebna. Widzimy wiele wspólnych obszarów działania. To
było pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie. Planujemy cykl roboczych spotkań, na których określimy
zasady współpracy oraz sprecyzujemy konkretne zadania. W naszej ocenie sukces jest możliwy, o ile
zaangażujemy wszystkie nasze siły - powiedziała Ewa Ochrymczuk, przewodnicząca Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii.
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Przedstawiciele ZZ i KIF zapowiedzieli kolejne spotkania w najbliższym czasie.
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