Fizjoterapeuta jest samodzielnym zawodem medycznym. Jego praca ma na celu poprawę kondycji
psychofizycznej pacjenta, walkę z bólem i ograniczeniami ruchowymi, a w efekcie przywrócenie
do pełnej sprawności organizmu. W swojej pracy stosuje leczenie metodami niefarmakologicznymi
i nieoperacyjnymi.
Wymagania psychofizyczne w kategorii wymagań fizycznych
• ogólna dobra wydolność fizyczna,
• sprawność narządu słuchu umożliwiająca komunikację werbalną (słuch wydolny socjalnie) i
kontrolę słuchową w razie wzywania pomocy przez pacjenta nie będącego w zasięgu wzroku,
• dobra sprawność narządu wzroku, umożliwiająca kontrolę wzrokową pacjenta,
• prawidłowa sprawność zmysłu dotyku,
• prawidłowa sprawność narządów równowagi,
• prawidłowa sprawność układu mięśniowego,
• prawidłowa sprawność układu oddechowego,
• prawidłowa sprawność układu sercowo-naczyniowego;
Wymagania psychofizyczne w kategorii sprawności sensomotorycznych
• prawidłowa koordynacja wzrokowo-ruchowa,
• dobra zręczność palców,
• dobra ostrość wzroku,
• dobra ostrość słuchu,
• zachowany zmysł równowagi,
• dobra zręczność rąk,
• dobra spostrzegawczość,
• prawidłowe czucie dotyku;
Wymagania zdrowotne:
Podczas studiowania wymagana jest dobra ogólna sprawność układu mięśniowo-szkieletowego , w
szczególności sprawność kończyn górnych i dolnych, umożliwiająca wykonywanie terapii manualnej.
Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac średnio ciężkich.
Występuje w niej również obciążenie umysłowe związane np. z organizowaniem, analizowaniem,
rozwiązywaniem problemów, podejmowaniem decyzji, radzeniem sobie ze stresem.
Przeciwwskazaniem do studiowania na kierunku Fizjoterapia (jak również do wykonywania zawodu)
są:
• zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych w zakresie zręczności palców i rąk,
• zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn dolnych,
• dysfunkcja narządu słuchu w stopniu znacznym,
• choroby pasożytnicze,
• nosicielstwo chorób zakaźnych
• choroby skóry rąk.
Powyższe informacje przygotowane zostały na podstawie:
• opisów zawodów przygotowanych w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja
informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji –
INFODORADCA+” na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych
narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy (IRP) – Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie
ich do potrzeb rynku pracy,
oraz
• na podstawie publikacji „200 charakterystyk zawodów” przygotowanej w ramach projektu
"Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk
pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach" realizowanego przez PFRON w
partnerstwie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

