Na temelju članka 20. Statuta Hrvatske komore fizioterapeut, a na prijedlog Povjerenstva za
stručni nadzor i stručna pitanja, Vijeće Komore na svojoj 35. sjednici održanoj 01. lipnja
2011. godine, donijelo je sljedeću
ODLUKU
Svi prvostupnici fizioterapeuti su dužni svakodnevni dolazak pacijenta po obavljenoj
fizikalnoj terapiji ovjeriti potpisom i pečatom u fizioterapeutskom kartonu pacijenta
kao i na dokumentima izdavanja mišljena i ostalim dokumentima HZZO-a
II. Svi prvostupnici fizioterapeuti su dužni ovjeriti potpisom i pečatom svaku promjenu
unešenu u fizioterapeutski karton, uključujući procjenu, mjerenja, testiranja,
ishode, i sve ostale promjene koje su uočili i utvrdili o stanju pacijenta tijekom
pružanja fizikalne terapije sukladno članku 17. Zakona o fizioterapeutskoj
djelatnosti i Standardima u fizioterapijskoj praksi
III. Svi prvostupnici fizioterapeuti su dužni u roku od 30 dana objave ove odluke na web
stranici Komore izraditi pečat iz točke 1. izreke Odluke, koji će sadržavati
sljedeće:
I.

ime i prezime
akademski/stručni naziv
registarski broj dobiven od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
IV. Glavni fizioterapeut je dužan organizirati rad u jedinici fizikalne terapije na način da
svakog pacijenta vodi jedan prvostupnik fizioterapeut kroz cijeli postupak fizikalne
terapije.
V. U
ustanovama/praksama/ordinacijama
gdje
nije
imenovan
glavni
fizioterapeut/koordinator/voditelj, fizioterapeuti članovi Hrvatske komore
fizioterapeuta su dužni o istome obavijestiti Ured Komore u roku od 8 dana od
zaprimanja Odluke.
VI. Ova Odluka stupa na snagu danom postavljanja na web stranicu Komore
Obrazloženje
Člankom 17. Zakona o fizioterapijskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 120/08.) propisano
je kako je fizioterapeut dužan evidentirati sve provedene postupke u fizioterapeutskom
kartonu za svakoga pojedinog pacijenta na svim razinama zdravstvene zaštite, te obvezno u
sadržaju kartona, izmeĎu ostalog, dokumentirati otpuštanje pacijenata koji uključuje odgovor
prema fizioterapeutskom postupku u vrijeme otpuštanja te naznačiti datum i vrijeme pružene
usluge i potpis fizioterapeuta.
Tijekom stručnih nadzora Povjerenstvo za stručni nadzor i stručna pitanja je utvrdilo propuste
tijekom dokumentiranja fizioterapijskog postupka, odnosno da se navedene zakonske
odredbe ne poštuju, stoga je predložilo Vijeću Komore donošenje predmetne Odluke.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo je dodijelio je registarski broj (šifru) svim zaposlenim
zdravstvenim djelatnicima u sustavu zdravstvene skrbi pa tako i prvostupnicima
fizioterapeutima kojeg su oni dužni koristiti kako bi u svakom trenutku nadležna tijela MZSS,
HZZO-a i HKF-a mogla utvrditi tko je radio s pacijentom.
Slijedom navedenog, Vijeće Komore je odlučilo kao u izreci ove Odluke.
Predsjednica Vijeća Komore
Mirjana Berković Šubić
Ova odluka je objavljena je na web stranici Komore 17. lipnja 2011.

