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Wstęp: 20 marca 2020 r. ogłoszono na obszarze RP stan epidemii, wprowadzony  

w związku z COVID-19. Stan ten odwołano 16 maja 2022 roku. W okresie trwania 

epidemii nałożono na wiele placówek medycznych, w tym prowadzących fizjoterapię 

ambulatoryjną ograniczenia, które miały na celu zminimalizować ryzyko zachorowań 

na wirusa SARS-CoV-2. 

Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie obaw i ograniczeń panujących w 

fizjoterapii ambulatoryjnej spowodowanych ryzykiem zachorowalności na COVID-19 

w okresie trwania pandemii oraz po jej ustąpieniu. 

Materiał i metoda: W pracy wykorzystano dane statystyczne zebrane w toku analizy 

dokumentacji medycznej, dostępnej literatury oraz doświadczenia zawodowego. 

Wyniki i wnioski: W okresie pandemii strach przed zachorowaniem na COVID – 19 

zmusił pacjentów do rezygnacji z przystąpienia do fizjoterapii ambulatoryjnej na 

poziomie  17% w roku 2020; 3,5% w roku 2021. W okresie popandemicznym obawy te 

utrzymały się na poziomie 5,35%.   

W 2020 roku odsetek rezygnacji z zabiegów fizykalnych wynosił 79,19%, z masażu 

9,64%, a z ćwiczeń indywidualnych 20,30%. W 2021 roku odsetek rezygnacji z 

zabiegów fizykalnych wynosił 77,27%, z masażu 13,64%, a z ćwiczeń indywidualnych 

25%. W 2022 roku odsetek rezygnacji z zabiegów fizykalnych wynosił 75,80%, z 

masażu 11,29%, a z ćwiczeń indywidualnych 12,90%. 

W okresie popandemicznym placówka nie była zmuszona ani razu do okresowego 

zawieszenia jej działalności. Wrócono do realizacji większej ilości zabiegów masażu 

klasycznego, których  liczba jest porównywalna  do wykonywanych sprzed pandemii. 

Od połowy 2022 roku przestała być wymagana dokumentacja okołocovidowa, jednakże 

nadal były i są obowiązkowe maseczki ochronne, noszone przez personel oraz 

pacjentów. 

Po odwołaniu epidemii do dnia dzisiejszego pacjenci nadal zachowują dystans i są 

bardziej świadomi konieczności odwołania zabiegów w okresie w którym towarzyszą 

im objawy przeziębienia czy grypy.  

 


