Spoštovane fizioterapevtke, spoštovani fizioterapevti
Vedno sem bil ponosen, da sem član strokovnega Združenja fizioterapevtov Slovenije in vedno sem
izkoristil priložnosti, da lahko s svojim prostovoljnim delom prispevam k izgradnji edinega strokovnega
združenja fizioterapevtov. V vlogi predsednika ZFS sem si zadal vizijo, ki ste jo oblikovali skupaj z mojimi
predhodniki-številnimi predsednicami in predsedniki. Ponosni smo lahko nanje in hvaležni za njihove
uspehe. Vsi skupaj smo močni pri zavzemanju za strategijo razvoja ZFS, ki je bila večji del mojega
mandata usmerjena v pridobivanje javnih pooblastil za opravljanje naslednjih nalog v skladu s
statutom ZFS: med drugim tudi vodenje registra izvajalcev posamezne zdravstvene dejavnosti;
izdajanje, podaljševanje in odvzemanje licence izvajalcem fizioterapevtske dejavnosti; načrtovanje
specializacij in specialističnih izpitov idr. pomembnih zadev. Žal smo bili neuspešni pri pridobivanju
javnih pooblastil, vendar se ne damo, kajti to je naša prihodnost za prave sistemske rešitve v slovenski
fizioterapiji. Licence imajo fizioterapevti v vseh urejenih državah…..
Verjamem, da bomo v leto 2022 ponovno vstopili z navdušenjem in pripravljenostjo na spremembe,
ne pa z strahom, saj naša stroka ne more biti zadovoljna s trenutnim položajem glede na spoštljiv
status fizioterapevtske skupnosti v najrazvitejših EU državah. Ponovno imamo veliko novih izzivov,
čakajo naš številne spremembe, brez katerih ni napredka in razvoja. Močno verjamem v našo skupno
željo in potrebo po preoblikovanju trenutnega sistema in hkrati zavzemanju za javno zdravstvo. Tudi
v obdobju pandemije COVID-19 in po njej smo se znašli v tem viharju sprememb, ki nam jih narekuje
politika in drugi odločevalci na MZ, ZZZS ipd., mi pa si želimo strokovnih sprememb v dobrobit javnega
zdravja.
Iskrena hvala vsem, ki ste to prepoznali in nas podprli v naših skupnih prizadevanjih po spremembah,
se včlanili v ZFS, dokazali pripadnost edinemu združenju, kjer so dobrodošli vsi fizioterapevti, ne glede
na kateri visokošolski instituciji so zaključili svoje izobraževanje. Že na začetku mandata sem si zadal
vključujočo obliko vodenja ZFS. Ne sme biti problem, da smo si različni, da imamo o specifičnih zadevah
različne poglede in stališča, vsekakor pa moramo pri ključnih zadevah poenotiti stališča. Zato sem
trdno prepričan, da se skupaj zavedamo, da ne smemo le preživeti viharja te sistemske neurejenosti
znotraj slovenskega zdravstva, temveč moramo strniti vrste, združiti moči in izbrati iskanje ustreznih
rešitev namesto počitka, hkrati pa moramo pri svojem delu slediti sodobni in kakovostni ter predvsem
z dokazi podprti fizioterapevtski praksi. Vedno več imamo kolegic in kolegov, ki so zaključili tudi 2. in
3. bolonjsko stopnjo, ki so pridobili dodatna specialna znanja, ki sledijo smernicam in priporočilom, ki
se dodatno izobražujejo in usposabljajo, zato je naš trenutni potencial večji kot kdaj koli prej.
Spoštovane kolegice in kolegi, zato vas vljudno vabim, da se nam pridružite pri zahtevi, da
zagotavljamo le najvišjo kakovost fizioterapevtskih storitev, saj si naša družba to zasluži. V svojem
bistvu smo fizioterapevti zdravstveni delavci in naša Slovenija nas potrebuje….
Drage fizioterapevtke in dragi fizioterapevti želim vam vesel božič 2021 in srečno 2022!
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