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Prezes KIF:

Fizjoterapeuci stanowią najbardziej zakażoną
grupę wśród medyków

Epidemia koronawirusa ciągle trwa i wiele wskazuje na to, że szybko się nie skończy. Na świecie
odnotowano już ponad 50 mln zakażeń. W Polsce 665 547 osób jest zakażonych. O problemach
ﬁzjoterapeutów podczas pandemii - opowiedział prezes KIF Maciej Krawczyk.
W ubiegły poniedziałek KIF wysłała apel do ministra zdrowia, w którym poprosiła o niepomijanie
ﬁzjoterapeutów w leczeniu pacjentów z COVID-19. - Wielu ﬁzjoterapeutów pracuje w tej chwili z
zakażonymi pacjentami, ale nikt im za to nie płaci. Poważnym problemem jest także lekceważenie
ﬁzjoterapeutów w procesie leczenia. Fizjoterapeuta nie ma możliwości zgłoszenia się do pracy w szpitalu
tymczasowym na Stadionie Narodowym. Uważam, że ﬁzjoterapia jest nieodzownym elementem w procesie
leczenia pacjentów w każdej fazie choroby (zakażenia, duszności, leczenia przy pomocy nieinwazyjnej
tlenoterapii, podłączenia do respiratora). Pacjent po powrocie ze szpitala do domu także będzie
potrzebował pomocy ﬁzjoterapeuty - powiedział Krawczyk.
Dodał, że wielu dyrektorów szpitali odsyła ﬁzjoterapeutów na postojowe, nie widząc potrzeby zatrudniania
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ich na oddziałach covidowych. Co gorsze często są wysyłani do pracy poniżej swoich kompetencji. - Jest to
niezgodne z kodeksem pracy. Fizjoterapeuci są np. odprawiani do pracy w kuchni, pralni. Mają za zadanie
mierzyć temperaturę ludziom wchodzącym do szpitala. To skandaliczne - zaznaczył prezes KIF.
- Obecnie zbyt duża liczba chorych traﬁa pod respirator. Dzięki ﬁzjoterapii zwiększyłaby się przeżywalność
pacjentów podłączonych pod respirator. Możliwe, że osoby po przebytym zakażeniu szybciej wróciłyby do
pracy dzięki zastosowaniu się do zaleceń ﬁzjoterapii. Większość pacjentów nie dostaje takich wskazań dodał.
Zdaniem prezesa KIF spośród wszystkich medyków to właśnie ﬁzjoterapeuci stanowią najbardziej zakażoną
w tej chwili grupę. - Żaden lekarz czy pielęgniarka nie przebywa z zakażonym pacjentem tyle czasu co
ﬁzjoterapeuta. W moim otoczeniu jest około 30 zakażonych ﬁzjoterapeutów. Znam mnóstwo osób, którzy
przeszli już COVID-19 i w tej chwili chorują. Uważam, że państwo, nie robiąc rejestru, zachowuje się
skandaliczne. Minister zdrowia, mimo że ma dostęp do różnych danych, nie prowadzi statystyki dotyczącej
ﬁzjoterapeutów. Obejmuje nią jedynie lekarzy i pielęgniarki - powiedział Krawczyk.
Dodał, że obecnie są negatywne nastroje wśród ﬁzjoterapeutów. Czują się niedoceniani przez MZ, które
poważnie traktuje jedynie lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych - wyjaśnił prezes KIF.
Przypomnijmy:
MZ poinformowało o 24 051 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem z
województw: śląskiego (3841), wielkopolskiego (2866), dolnośląskiego (2823), małopolskiego (2271),
łódzkiego (1557), pomorskiego (1421), mazowieckiego (1410), zachodniopomorskiego (1331), kujawskopomorskiego (1279), podkarpackiego (1264), świętokrzyskiego (920), opolskiego (802), warmińskomazurskiego (746), lubuskiego (592), lubelskiego (526), podlaskiego (402).
Z powodu COVID-19 zmarło 88 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami
zmarło 331 osób. Liczba zakażonych koronawirusem: 665 547/9 499 (wszystkie pozytywne przypadki/w
tym osoby zmarłe).
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