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INTRODUCERE
Sănătatea este expresia stării de bine din punct de vedere fizic,
social şi mintal şi este influenŃată de o serie de factori cu privire la
condiŃiile de viaŃă, de mediu şi de muncă. Politica de sănătate este
multidisciplinară şi multisectorială. Cadrul îngrijirii sănătăŃii este
determinat la nivel naŃional şi există o mare varietate de sisteme bazate
fie pe asigurare, fie pe taxe în Europa.
Comisia Europeană a adoptat politica de promovare şi îmbunătăŃire
a Standardelor de Sănătate Publică în interesul Uniunii Europene. Există
mai multe programe de sănătate majore, stabilite de UE incluzând
promovarea sănătăŃii, tratarea cancerului, şi SIDA, dar şi stoparea
consumului de droguri. Se intenŃionează stabilirea unor măsuri
stimulative pentru a proteja şi îmbunătăŃi sănătatea umană, incluzând
orice armonizare a legilor şi regulamentelor statelor membre.
Articolul 152 din Tratatul de la Amsterdam reprezintă baza pentru
DeclaraŃia Politicii de Sănătate. Prin acesta se asigură definirea şi
implementarea tuturor activităŃilor şi politicilor comunităŃii. Sarcina
comunităŃii va fi aceea de a asigura şi încuraja cooperarea în domeniu cu
statele membre şi din lumea a treia, precum şi cu organizaŃii
internaŃionale competente.
KINETOTERAPIA
Profesiunea de kinetoterapeut are ca scop promovarea
cunoştinŃelor medicale de kinetoterapie pentru asigurarea stării de bine
fizic a individului şi a populaŃiei în general, prevenirea incapacităŃii, a
limitărilor funcŃionale şi a disabilităŃilor la individul cu risc de
comportament motor alterat, cauzate de factori medicali de stres socioeconomic sau de situaŃii din viaŃa cotidiană şi furnizează mijloace pentru
recuperarea sistemelor corpului, esenŃiale pentru mişcare, pentru
asigurarea potenŃialului maximal al anumitor funcŃii organice,
minimalizarea incapacităŃilor, a limitărilor funcŃionale şi a disabilităŃilor.
KinetoterapeuŃii funcŃionează ca practicieni individuali sau ca
membrii ai unor echipe de îngrijire a sănătăŃii. Ei pot acŃiona ca
practicieni de prim contact şi pacienŃii li se pot adresa direct, fără
trimitere de la alŃi profesionişti din sănătate.
Natura studiilor unui kinetoterapeut îl pregăteşte pentru a deveni un
practician autonom, diagnosticul clinic kinetoterapeutic este rezultatul
unui raŃionament clinic care are ca rezultat identificarea deficitelor
existente sau potenŃiale, a limitărilor funcŃionale şi
a
abilităŃilor/disabilităŃilor, care vor direcŃiona procesul terapeutic.
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KinetoterapeuŃii, fie că se numesc fizioterapeuŃi sau fiziokinetoterapeuŃi, îndeplinesc un rol important în educaŃia şi îmbunătăŃirea
sanatatii indivizilor societatii, folosind tehnic şi teste variate standardizate
international. Un kinetoterapeut calificat asigura prin excelenta
indrumarea studentilor şi colegilor, prin tehnici de predare şi comunicare,
atat timp cat exista o supervizare din partea unui for specializat.
CONTEXTUL INTERNATIONAL
REGIUNEA EUROPEANA a Confederatiei Mondiale pentru
Kinetoterapie (WCPT, nr. trad.) infiintata in 1998, este o organizatie nonprofit, non-guvernamentala şi reprezinta profesiunea de kinetoterapeut la
nivel european. Aceasta are ca scop cresterea calitatii ingrijirii sanatatii, a
calitatii invatamantului de kinetoterapie şi a practicii profesionale.
Reagiunea Europeana a WCPT cuprinde 35 de asociatii de
fizioterapie din fiecare stat european comunitar, reprezentand aproximativ
150 000 de kinetoterapeuti, fizioterapeuti şi fizio-kinetoterapeuti şi este
finantata prin subscriptii ale fiecarei organizatii membre. WCPT are un
secretariat la Bruxelunde isi esfasoara activitatea un Secretar General, iar
deciziile politice se iau in Adunarea Generala.
WCPT a elaborat Declaratia de Principii şi Descierea Profesiunii,
iar Regiunea Europeana (RE) a adoptat mai multe documente cu privire
la principiile şi politicile sale, pentru a asigura inalta calitate a serviciilor
sanitare de specialitate, ale practicii şi a invatamantului in domeniu. De
asemenea, WCPT a adoptat o declaratie de principii prinvind poretctia
titlului kinetoterapeutilorcare stipuleaza urmatoarele:
“Titlul de kinetoterapeut, fizioterapeut sau oricare alta denumire de
specialitate este rezervat numai persoanelor care detin calificarea
aprobata de asociatiile profesionale, membre ale Confederatiei Mondiale
de Kinetoterapie.”.
“WCPT cheama guvernele organizatiilor membre sa elaboreze legislatia,
acolo unde nu exista deja, cu privire existenta forurilor de specialitate
care sa sustina limitarea utilizarii acestui titlu, in vederea protejarii
publicului.”.
Regiunea europeana a Confederatiei Mondiale de Kinetoterapie a
adoptat in cadrul Adunarii Generale Extraordinare din 4 iunie 2003
Declaratia Europeana De Referinta In Formarea Kinetoterapeutilor.
Aceasta declaratie descrie natura şi caracterisitle programelor de
studii in kinetoterapie, standardizand aceasta arie profesionala. Ea este o
sursa de referinta in conceperea şi realizarea unuor noi programe de
formare profesioanala, punand la dispozitie cadrul general de realizare a
programelor educationale. Totodata stabileste urmatoarele:
 Autonomia profesioanala şi responsabilitatea kinetoterapeutului.
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Relatiile profesionale ale kinetoterapeutului.
Abilitatile personale şi profesionale ale kinetoterapeutului.
Contextul profesional şi organizatoric.
Cunostintele şi abilitatile specifice profesiei.
Cunostintele şi abilitatile generale ale unui kinetoterapeut.
Fundamentarea stiintifica a kinetoterapiei.
Contextul prestării serviciilor şi a practicii profesionale.
RECUNOASTEREA CALIFICARII PROFESIONALE şi
LEGISLATIA IN VIGOARE

Regiunea Europeana a WCPT asista in mod activ asociatiile de
kinetoterapie din tarile spatiului comunitar, cu accent pus pe problemele
legate de serviciile de specialitate din tara respective.
Menirea RE este aceea de a stabili criterii comune, legale şi clare
pentru a putea alcatui şi sutine o platforma comuna la nivel comunitar.
Actele normative şi legislative europene in vigoare care sustin atat
activitatea internationala, cat şi pe cea nationala a kinetoterapeutilor sunt:
 Directiva 89/48 EEC cu privire la existenta unui system general de
recunoastere a diplomei de invatamant superior/calificarii
profesionale cu o durata de cel putin trei ani.
 Directiva 92/51 EEC care vine sa o suplimenteze pe cea de mai
sus.
 Decizia nr 645/96/EC a Parlamentului şi Consiliului European cu
privire la adoptarea unei ctiuni comunitare in promovarea sanatatii,
informarii şi a educarii populatiei de catre toate categoriile de
specialisti din domeniul medical.
 Pactul de Stabilitate pentru Sud-Estul Europei "Întărirea coeziunii
sociale prin dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală
în sud-estul Europei" (Conform Ordinului ministrului sanatatii nr.
899/2002).
 RezoluŃia Consiliului din 2 iunie 1994 privind cadrul acŃiunii
comunitare în domeniul sănătăŃii publice.
 RezoluŃia Consiliului din 12 noiembrie 1996 privind integrarea
cerinŃelor de protecŃie a sănătăŃii în politicile comunitare.
 Concluziile Consiliului din 30 aprilie 1998 privind integrarea
cerinŃelor de protecŃie a sănătăŃii în politicile comunitare.
 Concluziile Consiliului din 26 noiembrie 1998 privind viitorul
cadru al acŃiunilor comunitare în domeniul sănătăŃii publice.
 RezoluŃia Consiliului şi a miniştrilor sănătăŃii, reuniŃi în cadrul
consiliului din 11 noiembrie 1991 privind opŃiunile fundamentale
ale politicii în domeniul sănătăŃii.
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Kinetoterapia este o parte esentiala a servciilor de ingrijire a
sanatatii, iar rolul profesional al kinetoterapeutului in asigurarea
serviciilor de ingrijire a sanatatii este recunoscut in Europa. In tarile UE
kinetoterapeutii au trecut de la stadiul de dependenta fata de prescirerea
medicala la o practica autonoma, iar terapeutul este direct raspunzator de
actiunile sale, de la bilantul/aprecierea sa pana la realizarea interventiei şi
evaluarea acesteia. Kinetoterapeutii sint direct implicati in invatamantul
de profil şi in cercetare.
RE a WCPT recunoaste ca denumirea de kinetoterapeut este
detinuta de persoana care are o calificare aprobata de asociatia
profesioanala nationala, membra a Confederantiei Mondiale de
Kinetoterapie Regiunea Europeana, de comun acord cu WCTP ce
recunoaste ca terapii kinetice doar acele servicii care pot fi standardizate,
asigurate, planificate, implementate şi evaluate de catre forurile nationale
infiintate conform legii comunitare.
Kinetoterapia este o profesiune recunoscuta şi reglementata, cu
specificitate clinica şi educationala, urmarind diversitatea contextului
social, economic, politic. Este in mod evident, o profesiune singulara, sui
generis, şi calificarea de baza profesionala, obtinuta in orice tara,
reprezinta realizarea unui curriculum care clarifica pozitia şi statutul
kinetoterapeutului şi il califica sa-si utilizeze titlul profesional pentru o
practica de nivel superior, ca un profesionist independent, in orice spatiu
comunitar doreste.
RE a publicat mai multe rapoarte şi a organizat mai multe intalniri
şi conferinte pentru a califica situatia invatamantului pe plan European, şi
pentru a discuta strategiile de surmontare a obstacolelor unei realizari
efective a migratiei libere a profesionistilor kinetoterapeuti, cadrelor
didactice şi studentilor.
Procesul de la Bologna stimuleaza adoptarea unui sistem comun
de educatie. Suplimentele diplomei impreuna cu Sistemul European de
Credite Transferabile asigura o transparenta a instrumentelor de evaluare
şi calificare in vederea imbunatatirii şi asigurarii calitatii serviciilor de
kinetoterapie. Actiunile convergente, bazate pe respectul reciproc sunt
esentiale in acest proces şi necesita aderarea tuturor partenerilor din
toate tarile membre UE.

Pentru mai multe detalii recomandam site-urile:
www.csp.org.uk - Societatea de Kinetoterapie din Marea Britanie.
www.physio-europe.org - Regiunea Europeana a WCPT
www.wcpt.org - Consiliul Mondial al Kinetoterapeutilor.
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