
Fizjoterapeuta

Informacja o zawodzie

Planuj¹c karierê 

zawodow¹:

• pomyœl, co lubisz robiæ,

• ustal, jakie posiadasz umiejêtnoœci,

• zastanów siê, jakie masz

zdolnoœci i predyspozycje,

• uwzglêdnij, jak spêdzasz

swój czas wolny,

• weŸ pod uwagê ulubione

przedmioty w szkole,

• nie zapomnij o swoim hobby,

• rozejrzyj siê na rynku pracy,

• odpowiedz sobie

KIM CHCESZ BYÆ ZA 10 LAT?

Materia³ opracowany przez
Dolnoœl¹skie Centrum Informacji Zawodowej

i Doskonalenia Nauczycieli w Wa³brzychu
i Warmiñsko-Mazurski

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Publikacja sfinansowana ze œrodków

Rz¹dowego Programu 

"Pierwsza Praca"

w ramach realizacji projektu

Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej 

Ochotniczych Hufców Pracy

www.ohp.pl

Pomoc uzyskasz 

w wyspecjalizowanych 

jednostkach:

• Centrum Edukacji i Pracy

M³odzie¿y OHP:

- Mobilne Centrum Informacji

Zawodowej,

- M³odzie¿owe Biuro Pracy,

- Klub Pracy OHP,

• Poradnia Psychologiczno -

Pedagogiczna,

• Centrum Informacji i Planowania

Kariery Zawodowej,

• SZOK (Szkolny Oœrodek Kariery),

• Powiatowy Urz¹d Pracy,

• Klub Pracy (przy Powiatowym

Urzêdzie Pracy, Oœrodku Pomocy

Spo³ecznej, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie i instytucjach 

pozarz¹dowych),

• Gminne Centrum Informacji,

• Akademickie Biuro Karier,

• Prywatna Agencja Poœrednictwa

Pracy.

OdwiedŸ równie¿ strony internetowe:

www.1praca.gov.pl

www.mgip.gov.pl



Funkcje i zadania:

   Fizjoterapeuta wykonuje zabiegi z zakresu 

kinezyterapii (terapia ruchem), fizykoterapii 

(terapia czynnikami fizycznymi: energi¹ 

ciepln¹, pr¹dem, promieniowaniem), masa¿u 

leczniczego oraz balneoterapii (terapia z po-

moc¹ œrodków naturalnych: k¹pieli, wody 

mineralnej, s³oñca, powietrza).

• Fizjoterapeuta leczy ruchem, stosuj¹c 

leczenie usprawniaj¹ce, przywracaj¹ce 

choremu sprawnoœæ fizyczn¹,

• wspó³pracuje z lekarzem w zakresie 

rehabilitacji leczniczej,

• za pomoc¹ badañ okreœla mo¿liwoœci 

ruchowe i wydolnoœæ kr¹¿eniowo-odde-

chow¹ pacjentów,

• zaleca stosowanie zabiegów i æwiczeñ, 

• organizuje terapiê zajêciow¹ polegaj¹c¹ na 

przekwalifikowaniu zawodowym oraz 

adaptacji do samodzielnego ¿ycia i pracy 

osób ze schorzeniami narz¹du ruchu lub 

protezami koñczyn,

• przeprowadza indywidualne rozmowy 

doradcze z pacjentami,

• przywraca równowagê psychiczn¹ po-

przez  aktywizacjê  fizyczn¹,

• obs³uguje specjalistyczny sprzêt.

Predyspozycje do zawodu:

• umiejêtnoœæ prowadzenia zajêæ grupowych,

• dobry kontakt z indywidualnym pacjentem,

• dobra kondycja fizyczna (sprawnoœæ uk³a-

du kostno-stawowego i miêœniowego, kr¹¿e-

nia i oddechowego),

• sprawne i zrêczne rêce,

• wytrzyma³oœæ na d³ugotrwa³y wysi³ek,

• dobry s³uch,

• odpornoœæ emocjonalna,

• cierpliwoœæ i opiekuñczoœæ,

• ¿yczliwoœæ,

• umiejêtnoœæ samodzielnego podejmowania 

decyzji.

Mo¿liwoœci zdobycia 

zawodu:

   Praca w tym zawodzie wymaga ukoñczenia 

studiów wy¿szych licencjackich lub magi-

sterskich na kierunku fizjoterapia. Najpopu-

larniejsze s¹ studia prowadzone przez akade-

mie medyczne i akademie wychowania 

fizycznego. W wiêkszoœci uczelni, kandydaci 

do pracy w tym zawodzie musz¹, oprócz 

egzaminów teoretycznych, przejœæ kwalifika-

cyjne badania lekarskie oraz zdaæ test 

sprawnoœciowo - wytrzyma³oœciowy. Jest to 

zawód z przysz³oœci¹.

Wiêcej szczegó³ów znajdziesz 
w teczce informacji o zawodzie
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