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FIZJOTERAPEUTA

Każdy dorosły łowiek oduwa asem dys-
komfo lub ból w jakiejś okolicy ciała, ale z róż-
nych pyyn nie robi z tym nic lub udaje się po 
pomoc do lekaa rodzinnego. Wtedy dla niektó-
rych osób zayna się „pygoda” z fizjoterapią, bo 
gdy rawa jest ewidentna lub po wyklueniu in-
nych pyyn, leka pierwszego kontaktu kieruje 
pacjenta do lekaa ecjalisty, a ten zaleca serię 
zabiegów i/lub ćwień w pychodni rehabilita-
cyjnej. Są też osoby, które swoje pierwsze kroki od 
razu kierują do fizjoterapeuty – np. do prywatnego 
gabinetu, kliniki lub pychodni, co zdecydowanie 
skraca as uzyskania realnej pomocy. A może być 
ona bardzo zróżnicowana – od  prostego instruk-
tażu, popez serię zabiegów fizykalnych, po wie-
loetapowy, ecjalistyny program rehabilitacji. 
Niestety, w naszym ołeeństwie funkcjonują 
pewne stereotypy i pomimo, że o zawodzie fizjote-
rapeuty słyszał prawie każdy, to obiegowo nadal 
utożsamiany jest on pede wszystkim z wykony-
waniem masażu. Tymasem każdy fizjoterapeuta 
potrafi (lepiej lub goej) wykonać masaż, ale nie 
każdy masażysta jest fizjoterapeutą. 

Kim zatem jest zjoterapeuta? 
To osoba, która zajmuje się zarówno edukacją 

prozdrowotną w ramach tzw. profilaktyki pier-
wotnej, jak i (opró prowadzenia terapii) instru-
owaniem pacjentów, jak mają postępować np. 
w życiu codziennym, by sobie nie szkodzić (jakich 
pozycji i ruchów unikać, jak sobie samemu pomóc 

w sytuacji wystąpienia bólu, duszności y innych 
niepojących objawów, jak peorganizować swoje 
stanowisko i/lub osób pracy). Fizjoterapeuci 
edukują też opiekunów osób z niepełnorawno-
ścią na temat postępowania womagającego pro-
ces urawniania – w ramach profilaktyki wtórnej 
i tecioędowej. Często podpowiadają rodzinie, 
jaki ęt techniny wypożyyć lub zakupić, by 
ułatwić opiekę/trano osoby ze znaną niepeł-
norawnością oraz jak zmodernizować najbliższe 
otoenie. I wreszcie – co najważniejsze – fizjote-
rapeuci zajmują się właściwą terapią pacjentów 
z różnorodnymi schoeniami i dysfunkcjami 
(m.in. kardiologinymi, pulmonologinymi, 
neurologinymi, oopedynymi, reumatologi-
nymi itd.). Podobnie jak lekae, któy ecja-
lizują się w określonych dziedzinach medycyny 
(np. stomatologii, okulistyce, internie, ginekologii 
i położnictwie, reumatologii, neurologii itp.), tak 
i fizjoterapeuci – choć nieoficjalnie (bo ecjaliza-
cja dotyy całej fizjoterapii) też kierunkują swoją 
edukację i doświadenia praktyne. O tej „e-
cjalizacji” decydują zainteresowania własne lub 
miejsce zatrudnienia. Wao zatem szukać pomocy 
u fizjoterapeuty, który na co dzień zajmuje się tymi 
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właśnie problemami zdrowotnymi, z którymi zgła-
sza się pacjent.  Fizjoterapeuta dyonuje bardzo 
szerokim wachlaem środków profilaktyno-le-
niych. Głównie są to różnego rodzaju ćwienia 
- od takich, których tylko uy pacjenta (do samo-
dzielnego wykonywania), popez te, w których 
biee on ynny udział (podtymując jakiś odci-
nek ciała, poruszając nim lub oporując), po takie 
w których wykoystywane są dodatkowe środki 
womagające terapię (np. naklejane plastry) y 
stosowane są różnorodne uądzenia technine. 
Tego typu leenie ruchem (zwane kinezyterapią) 
zazwyaj womagane jest zabiegami z zakresu 
fizykoterapii (np. elektro-, magneto- y laserote-
rapią). Często dodatkowo stosuje się pomoce oo-
pedyne tj. szyny, stabilizatory, kołniee y kule 
- w zależności od poteb (dla uzyskania unieru-
chomienia, stabilizacji, odciążenia). W fizjoterapii 
rozwinęło się wiele bardzo ecjalistynych me-
tod postępowania, które w całości lub ęściowo 
(w połąeniu z innymi środkami leniymi) są 
stosowane pez fizjoterapeutów w ich codziennej 
pracy (m.in. w urawnianiu dzieci z zabuenia-
mi rozwoju, z wadami postawy y u osób po 
udarach, z zeołami bólowymi kręgosłupa itp.). 
Fizjoterapeuci mogą prowadzić terapię nie tylko 
w gabinetach, szpitalach i na salach ćwień, ale 
także w różnych warunkach i środowiskach - np. 
w warunkach domowych, w terenie y w wodzie. 
W niektórych sytuacjach pracę fizjoterapeutów 
womagają zwieęta (głównie psy, koty, delfiny 
y konie). Zwieęta (o ym może nie każdy wie) 
mogą również koystać z usług fizjoterapeuty (np. 
w leeniu otyłości, po urazach, w leeniu zmian 
zwyrodnieniowych stawów oraz po zabiegach 
operacyjnych).  Modną bowiem ostatnio dziedzi-
ną staje się zoofizjoterapia.  

Ped rozpoęciem rehabilitacji fizjoterapeuta 
powinien (po zapoznaniu się z dostaroną doku-
mentacją medyną) peprowadzić tzw. badanie 
fizykalne (stosując różne pomiary oraz testy) i na 
podstawie ich wyników, uwzględniając wszelkie 

peciwwskazania i ogranienia skomponować 
indywidualny program terapii. Optymalnym roz-
wiązaniem jest ustalanie osobu postępowania 
w ramach wółpracy tzw. zeołu rehabilita-
cyjnego, w skład którego, opró fizjoterapeuty, 
wchodzą zazwyaj również: leka, pielęgniarka, 
psycholog, a nawet łonkowie rodziny chorego 
(jeśli jest to dziecko lub osoba dorosła np. w pode-
szłym wieku lub obłożnie chora). 

Skąd zjoterapeuci erpią wiedzę 
  i umiejętności? 
Obecnie funkcjonuje dwustopniowy podział 

studiów w zakresie fizjoterapii – na studia licen-
cjackie (zawodowe, 3-letnie) oraz uzupełniające 
magisterskie (2-letnie). Ponadto fizjoterapeuci 
kształcą się na różnorodnych warsztatach, kursach 
ecjalistynych oraz w ramach studiów podyplo-
mowych. 

Na zakońenie, ważna i moim zdaniem oy-
wista uwaga: jeśli fizjoterapeuta powie pacjen-
towi, że się na ymś nie zna i zaproponuje, by 
skoystać z usług innego fizjoterapeuty, to wbrew 
pozorom jest to mądry i odpowiedzialny łowiek. 
Od fizjoterapeuty ęsto oekuje się, by znał się 
na wszystkim, podas gdy nikomu nie pyjdzie 
nawet do głowy, by u okulisty leyć problemy 
ze stawami, zęby u neurologa, a rodzić u oopedy. 
A pecież wszyscy końyli medycynę... Proszę 
pamiętać, że główną zasadą fizjoterapii jest „po 
pierwsze nie szkodzić”, a stosowanie niewłaści-
wych środków terapeutynych może opóźnić, 
a asem wrę uniemożliwić powrót do zdrowia 
lub optymalnego stanu, na jakie pozwala stopień 
zaawansowania zmian. Zamiast oferować własną 
pozorowaną i nieefektywną pracę, świadomy 
swoich możliwości  fizjoterapeuta powinien skie-
rować pacjenta do innego ośrodka lub osoby, gdzie 
uzyska on fachową pomoc. Czego serdenie Pań-
stwu żyę. 
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