הקוד האתי של הפיזיותרפיסטים בישראל
מהות הפיזיותרפיה
פיזיותרפיה הינו מקצוע אקדמי הנמנה על מקצועות הבריאות
המקצוע מתבסס על ידע רפואי ,ראיות מחקריות וניסיון קליני .

 ,מוסדר על פי חוק ופועל על פיו

.

עיקרי המקצוע הינם אבחון  ,מניעה ,טיפול ושיקום במצבים של לקות בתפ קוד ,כאב ,חולי ו /או פציעה
גופנית ,קידום בריאות ונגישות  .הפיזיותרפיה מבוססת על שילוב בין ידע וניסיון בהתפתחות
נורמאלית של תפקוד והבנת מרכיבי התנועה האנושית  ,והאופן בו הם מושפעים מכאב  ,מחלה,
פציעות וממצבים משתנים (גופניים ,רגשיים ,קוגניטיביים  ,חברתיים ,סביבתיים וקהילתיים).
המטרה הבסיסית בעיסוקו של הפיזיותרפיסט היא לסייע לשיפור ושמירה על היכולת התיפקודית של
האדם ולאפשר פיצוי הולם במקרה של לקוי תפקודי .
הטיפול בפיזיותרפיה מבוסס על אבחון ,תוך שימוש בראיון  ,בדיקות קליניות שנועדו להערכת ליקויים
 ,במטרה
פיזיולוגיים  ,מכניים והתפתחותיים ופענוח ממצאי מבחנים ומדידות מתוקפים ומהימנים
לייעץ ו/או לקבוע את תוכנית הטיפול .
להשגת מטרות הטיפול  ,הפיזיותרפיסט משתמש במגוון אמצעים  ,שיטות וטכנולוגיות  ,הכוללים בין
היתר מגע ידני ,אמצעים פיזיקאלים ,כימיים מכאניים וטכנולוגיה מסייעת .
יעוד הפיזיותרפיה
פיזיותרפיה  -מקצוע בריאות  ,המתמחה בניהול שיקום מערכתי של תנועה ות פקוד ,לרבות אבחון ,
טיפול ,הדרכה ומחקר.
מקצוע הפיזיותרפיה פועל לקידום בריאות  ,עצמאות ומניעת חולי לאורך החיים  ,למען שיפור איכות
החיים תוך שימוש מושכל במשאבים לאומיים ומוסדיים .
מקצוע הפיזיותרפיה מוסדר בחוק  ,פועל על-פיו ומתבסס על ידע רפואי מדעי  ,ראיות מחקריות וניסיון
קליני.
מהות הקוד האתי
ת ההתנהגות
קוד אתי הוא תעודת זהות ערכית ונורמטיבית של המקצוע והוא קובע את עקרונו
הראויה של כל אחד ואחת במסגרת עבודתם כפיזיותרפיסטים  .הקוד מגדיר את עקרונות ההתנהגות
של פיזיותרפיסט כמקצוען וכאחראי לתחום רפואי מסוים  ,כיחיד וכציבור.
הקוד מגדיר את יחסי הגומלין  ,כלפי מקבלי השירות  ,המקצוע והקהילה ,בהתאם לחוקי המדינה,
לנוהלי העבודה המקובלים ,ולנורמות המוסריות הנהוגות  ,ומשקף את זכויות הפיזיותרפיסט
וחובותיו.
ראוי כי הנחלת הקוד האתי תהיה חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים וההכשרה של מקצוע
הפיזיותרפיה.

העקרונות האתיים של הפיזיותרפיסט
 הפיזיותרפיסט יעניק יחס של כבוד לכל אדם וישמור על זכויות המטופל .
 הפיזיותרפיסט יפעל על פי החוקים והנהלים הנהוגים במדינת ישראל בתחום הבריאות .
 הפיזיותרפיסט יספק שירות מקצועי  ,אחראי ואיכותי  ,המתבסס על סטנדרטים מקובלים וידע עדכני.
 הפיזיותרפיסט יפעל בגבולות יכולתו המקצועית והידע העומד לרשותו .
 הפיזיותרפיסט על פי הכשרתו  ,יבצע הליכי אבחון וטיפול הכרוכים במגע ידני תוך שמירת זכות
האדם על גופו וכבודו.
 הפיזיותרפיסט יעניק למטופל הסבר נהיר על ממצאי הבדיקה ותוכנית הטיפול וי קבל את הסכמתו
לטיפול.
 הפיזיותרפיסט זכאי וראוי לקבל יחס של כבוד מאנשי הצוות הרב מקצועי  ,חבריו למקצוע  ,המטופל
ובני משפחתו וממעסיקיו .
 הפיזיותרפיסט יהיה זכאי לתגמול הולם עבור עבו דתו.
 הפיזיותרפיסט יפעל לקידום ופיתוח הפיזיותרפיה באפיקים של התערבויות טיפוליות  ,חינוך ומחקר ,
במטרה לענות על צרכי הבריאות של הציבור והפרט.
 הפיזיותרפיסט יתרום לחינוך והדרכת דור העתיד של הפיזיותרפיסטים .
 הפיזיותרפיסט יספק מידע והסבר על מקצוע הפיזיותרפיה ועבוד ת הפיזיותרפיסט לציבור הרחב .

