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Fot. MedExpress TV

Prezes KRF wydał komunikat o pracy i bezpieczeństwie ﬁzjoterapeutów oraz ich pacjentów w sytuacji
zagrożenia koronawirusem.
„Z uwagą i troską obserwujemy to, co dzieje się w Polsce. Koronawirus (SARS-Cov-2) w ostatnich dniach
dotarł także do Polski. Wszystkie instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne w swoich informacjach
prognozują lawinowy wzrost liczby chorych w Polsce. Wszystkie organy zwracają uwagę na to, że
najważniejsze jest odpowiedzialne zachowanie spokoju i wdrożenie zasad proﬁlaktyki i prewencji. To
możemy zrobić wszyscy i to jest naszym obowiązkiem.
WARTO PRZECZYTAĆ
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Jesteśmy przedstawicielami zawodu medycznego, więc odpowiedzialność, która na nas spoczywa jest
jeszcze większa. Rozumiemy mechanizmy epidemii oraz roznoszenia się wirusów. Apeluję, abyśmy
podchodzili ze zrozumieniem do działania wszystkich służb, które starają się intensywnie pracować w celu
zapewnienia bezpieczeństwa Polakom.
Proszę o zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku oraz o pozostanie na swoich miejscach pracy. Apeluję –
nie zostawiajmy naszych pacjentów!
Koronawirus to nie jest tylko sprawa rządu, władzy ustawodawczej i samorządów lokalnych. Krajowa Izba
Fizjoterapeutów wykonuje zadania publiczne, a 67 000 osób, czyli jej członkowie, wykonują medyczny
zawód zaufania publicznego. Koronawirus to także nasza sprawa i nie wolno jej lekceważyć. W tych
trudnych dniach jesteśmy szczególnie potrzebni naszym pacjentom. Potrzebują oni nie tylko naszej opieki,
poświęcenia i fachowych usług, ale także porady w zakresie epidemiologicznym. Ciąży na nas obowiązek
popularyzowania zachowań prozdrowotnych, wynikający bezpośrednio z art. 4 Ustawy o zawodzie
ﬁzjoterapeuty. Zachowujmy się odpowiedzialnie i z szacunkiem do pacjentów: pozostańmy przy łóżkach
pacjentów, dbając o ich wydolność i sprawność ﬁzyczną. W mojej ocenie jest to nasz obowiązek.
Bądźmy wsparciem dla tych, którzy są na pierwszej linii walki z wirusem. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci,
ratownicy medyczni i diagności laboratoryjni są teraz znacznie bardziej obciążeni pracą i ryzykiem.
Solidaryzujmy się z nimi wszystkimi, deklarując wolę współpracy i pomocy.
Pamiętajmy jednak o najważniejszym: o swoim bezpieczeństwie! Jeśli nie zadbamy o siebie, nie będziemy
mogli wspierać innych. Zwracam się o zachowanie wszystkich niezbędnych środków ostrożności
polegających na działaniu zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zachęcamy do
zapoznania się z naszymi materiałami.
Bądźmy zdrowi i odpowiedzialni!
dr hab. n.med. Maciej Krawczyk
Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów”
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Pandemia COVID-19 dzień po dniu: 16-25 maja 2020
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