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ROK I 

 
Praktyka zawodowa w zakresie FIZJOTERAPII KLINICZNEJ  

semestr 1, 2 – 450 godzin (15 ECTS) 
 

Miejsce realizacji praktyk: placówki lecznictwa stacjonarnego (szpitale, sanatoria, 

zakłady/oddziały opiekuńczo-lecznicze, specjalistyczne ośrodki rehabilitacji długoterminowej, oddziały 

dzienne). 
 

Program praktyki w zakresie FIZJOTERAPII KLINICZNEJ obejmuje wykorzystanie metod 

kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, terapii manualnej. 
 
L.p. Wykaz umiejętności praktycznych Zaliczenie - 

podpis opiekuna 

1 Badanie i ocena postawy ciała, identyfikacja rodzaju wady postawy  

2 Ocena funkcjonalna chodu  

3 Wykonanie testów oceniających sprawność fizyczną pacjenta  

4 Pomiar wydolności (cykloergometr, bieżnia, step-test)  

5 Ocena siły mięśniowej, gibkości, zakresu ruchów w stawach  

6 
Protokoły prób wysiłkowych, określenie tolerancji wysiłku u 

pacjentów w różnym wieku 

 

7 Wykonanie badania tkanek miękkich wg protokołu diagnostycznego   

8 

Zaplanowanie, przeprowadzenie oraz weryfikacja programu 

usprawniania w chorobach neurologicznych, np.:  

- udar mózgu,  

- choroba Parkinsona,  

- SM 

 

9 

Zaplanowanie, przeprowadzenie oraz weryfikacja programu 

usprawniania w chorobach układu krążenia np. po zawale mięśnia 

sercowego 

 

10 
Zaplanowanie, przeprowadzenie oraz weryfikacja programu 

usprawniania w chorobach narządu ruchu (gonartrozie, koksartrozie)  

 

11 
Zaplanowanie, przeprowadzenie oraz weryfikacja programu 

usprawniania kobiety ciężarnej, w połogu i po cięciu cesarskim 

 

12 Przygotowanie do zaprotezowania amputowanych  

13 
Zaplanowanie, przeprowadzenie oraz weryfikacja programu 

usprawniania po amputacji kończyn  

 

14 Dobór przedmiotów ortopedycznych do potrzeb osoby rehabilitowanej   

15 
Udzielenie pacjentowi porady w zakresie promocji zdrowia i 

profilaktyki niepełnosprawności np. osteoporozy, otyłości, itp. 

 



 

Opinia opiekuna praktyki (uwzględniająca kompetencje społeczne, m.in.: 

dbałość o samokształcenie, świadomość własnych ograniczeń, samodzielne 

wykonywanie powierzonych zadań, akceptacja opinii członków zespołu 

rehabilitacyjnego, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, wykazywanie 

zrozumienia dla problemów wynikających z choroby i niepełnosprawności 

pacjenta) 
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Zaliczenie praktyki zawodowej na roku I  – 15 ECTS 

 

Kierownik praktyk  

na Wydziale Nauk o Zdrowiu OSW 
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