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Cel projektu: . Celem projektu jest analiza i modyfikacja normatywnego modelu relacji fizjoterapeuta 

– pacjent, uwzględniająca wyniki analiz pojęciowych, aksjologicznych i empirycznych, dotyczących 

wartości istotnych dla tożsamości etycznej zawodu fizjoterapeuty. Szczególna uwaga poświęcona 

zostanie analizie roli ciała, dotyku, poczucia wstydu, zaufaniu i komunikacji w praktyce 

fizjoterapeutycznej. Optymalny model relacji fizjoterapeuta – pacjent  powinien uwzględniać wartości 

uznawane za podstawowe w różnych modelach teoretycznych bioetyki i rehabilitacji, odpowiadać na 

potrzeby pacjentów oraz respektować ich prawa, brać pod uwagę poglądy fizjoterapeutów na wartości 

istotne dla wykonywanego zawodu oraz dostrzegać i przeciwdziałać pojawianiu się problemów 

moralnych i konfliktów wartości. 

Słowa kluczowe: bioetyka, etyka fizjoterapeuty, intymność, dotyk, cielesność 

Wykonawcy:  

 prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer – AWF Warszawa 

 dr Witold Rekowski – AWF Warszawa 

 dr Alicja Długołęcka – AWF Warszawa 

 dr Agnieszka Wójcik – AWF Warszawa 

 dr Emilia Dadura – AWF Warszawa 

 dr Anna Ratajska - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Prezentacje konferencyjne: 

Między teorią a  sztuką. Filozoficzno – bioetyczna  problematyka cielesności i jej audiowizualne 

reprezentacje, Zakład Bioetyki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 1-2.03.2019 Łódź:  

 Długołęcka A. (2019), Kategorie odzyskiwania ciała 

 Przyłuska-Fiszer A. (2019), Etyka dotyku – aksjologiczny model relacji terapeutycznej w 

fizjoterapii 

Przyłuska-Fiszer A. (2018), Dobra praktyka badań naukowych w bioetyce - zarys problemu, 

Ogólnopolska konferencja naukowa Etyka badań naukowych, Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, 

Komitet Etyki w Nauce przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PAN, Centrum Bioetyki i 

Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz the Polish Unit of the UNESCO Chair in 

Bioethics (Haifa), 14.12.2018r., Warszawa: 

13th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law, UNESCO Chair in Bioethics 

Jerozolima, Izrael, November 27-29 2018 r. 

 Ratajska A. Wójcik A. Dadura E. Przyłuska-Fiszer A. (2018), Physiotherapist’s Ethics. Touch, 

Carnality, Intimacy; 

 Dadura E. Wójcik A. Ratajska A. Przyłuska-Fiszer A. (2018),  Touching and Being Touched – 

Carnality in Physiotherapists’ Education; 



 Wójcik A. Ratajska A. Dadura E. Przyłuska-Fiszer A. (2018), Ethical Values in Physiotherapy- 

Real Guidelines or Merely Idealistic Assumptions? - poster 

Przyłuska-Fiszer A. (2018), Ethics of touch – undervalued aspect of physiotherapist’s ethics, XXIV 

World Congress of Philosophy, Beijing, China, 13-20 August 2018, section 5 Bioethics. 
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Cel projektu: Projekt obejmuje długofalowe, interdyscyplinarne prace badawcze z zakresu bioetyki o 

charakterze empirycznym i normatywnym, których celem jest rozwój polskiej bioetyki partycypacyjnej 

w trzech domenach: debaty bioetycznej, klinicznych konsultacji etycznych i edukacji 

bioetycznej. Badania prowadzone w ramach projektu doprowadzą do wypracowania 

instytucjonalnych, normatywnych i metodologicznych modeli/standardów prowadzenia 

demokratycznej i pluralistycznej debaty publicznej na tematy bioetyczne, klinicznych konsultacji 

etycznych oraz nowoczesnej edukacji bioetycznej dla studentów i przedstawicieli 

zawodów medycznych. Wypracowane modele/standardy będą dostosowane do potrzeb i oczekiwań 

polskich uczestników systemu ochrony zdrowia. Będą uwzględniać osiągnięcia polskiej humanistyki 

medycznej, polskie uwarunkowania społecznokulturowe i ekonomiczno-prawne, a także najlepsze 

wzorce zagraniczne i międzynarodowe. 

Słowa kluczowe: bioetyka, dyskurs etyczny, kliniczne konsultacje etyczne, edukacja bioetyczna 

Wykonawcy:  

 Koordynatorzy modułów projektowych:  

 prof. dr hab. Paweł Łuków (Uniwersytet Warszawski) – kierownik projektu 

 dr hab. prof. em. UMŁ  Kazimierz Szewczyk 

 dr hab. Marek Czarkowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny) 

 dr Joanna Różyńska (Uniwersytet Warszawski) 

 Młodzi badacze: 

 mgr Emilia Kaczmarek (Uniwersytet Warszawski) 

 mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki  (Uniwersytet Warszawski) 

 Eksperci:  

 dr hab. Maria Boratyńska (Uniwersytet Warszawski) 

 prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski) 

 prof. dr hab. Maciej Andrzej Kaniowski (Uniwersytet Łódzki) 

 prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer (Akademia Wychowania Fizycznego w 

Warszawie) 

 dr hab. prof. em. UW Zbigniew Szawarski (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 

PZH) 


