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pod redakcją Janusza Nowotnego 

 

1. Cele i zadania fizjoterapii i rehabilitacji 

Wszelka zamierzona działalność ludzka ukierunkowana jest zawsze na cel, będący niejako 

punktem lub kresem, ku któremu skierowana jest ta działalność. Zagadnienie celu (celów) 

rehabilitacji jest jednak szerokie i skomplikowane. Dla potrzeb fizjoterapii natomiast 

zagadnienie to można nieco uprościć. Niezależnie od nadrzędnego celu rehabilitacji i 

fizjoterapii, można tu bowiem wskazać na cele częściowe (etapowe), a nawet wyodrębnić 

cele stawiane poszczególnym zabiegom czy rodzajom ćwiczeń. Można też wyodrębnić cele 

ogólne i szczegółowe. Trzeba sobie jednak zdać sprawę z tego, że różne cele, z jakimi 

spotykamy się w rehabilitacji (w tym także i w fizjoterapii i jej składowych), mają charakter 

dialektyczny. Często zmieniają się one w czasie rehabilitacji danej osoby, co wynika m.in. z 

faktu osiągnięcia lub nie osiągnięcia nakreślonego wcześniej celu. 

Ogniwa rehabilitacji 

W przebiegu rehabilitacji i całej fizjoterapii możemy wyodrębnić takie ogniwa działalności 

jak: 

- diagnoza,  

- prognoza,  

- ordynacja, 

- kontrola uzyskiwanych wyników. 

Diagnoza, w znaczeniu ogólnym, stanowi niejako potwierdzenie defektu (dysfunkcji), stając 

się w ten sposób „sygnałem” do rozpoczęcia fizjoterapii, jest równoznaczna ze 

stwierdzeniem u danej osoby konieczności poddawania jej odpowiednim zabiegom z tego 

zakresu. Diagnoza poparta znajomością patofizjologii, jest także podstawą prognozy. Stanowi 

to również podstawę do określenia tego, czego nie wolno aplikować danemu pacjentowi, a 

zatem do określenia przeciwwskazań do wykonywania konkretnych zabiegów 

fizjoterapeutycznych.  

Odrębnym zagadnieniem jest diagnostyka funkcjonalna, zajmująca się nie tyle 

rozpoznawaniem różnych stanów patologicznych, co określaniem ich czynnościowych 

skutków i rozpoznaniem możliwości ich usunięcia, skompensowania bądź zaadaptowania się 

do nich. Nie wymaga chyba uzasadnienia fakt, iż z tego powodu stanowi ona często 

podstawę postępowania fizjoterapeutycznego i całej rehabilitacji danej osoby. 

Prognoza z kolei ułatwia dalsze precyzowanie celu. Trzeba pamiętać, że prognoza nie jest 

rzeczą niezmienną. W zależności od wielu czynników, związanych m.in. z przebiegiem 

choroby, prognoza np. pierwotnie korzystna, może się zmieniać na niekorzystną. Jest to 

oczywiście równoznaczne z nie osiągnięciem jakiegoś założonego wcześniej celu i wiąże się z 



koniecznością nakreślenia nowego celu (zmodyfikowania, urealnienia poprzedniego). Może 

też zaistnieć sytuacja odwrotna, tzn. osiągnięcie wyższego celu niż zamierzony. Oznacza to 

szybsze uzyskanie jakiegoś poziomu usprawnienia lub rezultatu wyższego od zaplanowanego 

dla danego wycinka czasu, co również stwarza konieczność modyfikowania poprzedniego 

celu. 

Ordynacja jest ściśle związana z opisanymi wyżej zagadnieniami. Oznacza ona bowiem dobór 

takich form, środków i metod, które w oparciu o obowiązujące zasady umożliwią realizację 

założonego celu. Czynnikiem, który musi być uwzględniany przy ordynacji są wspomniane 

powyżej przeciwwskazania, ograniczające niejako pełną swobodę w ordynowaniu środków 

służących osiąganiu jakiegoś celu. 

Kontrola jest przeprowadzana w odstępach czasu w formie badań pacjenta, 

przeprowadzanych dla potrzeb fizjoterapii. Podobnie jak na samym jej początku, tak i na 

poszczególnych etapach fizjoterapii, badanie takie jest podstawą diagnozowania. Nie chodzi 

tu jednak o postawienie nowego rozpoznania, lecz określenie stanu danego pacjenta, lub - 

ściślej mówiąc - o wychwycenie objawów czy upośledzeń czynności na jakie należy zwrócić 

uwagę. W ten sposób dowiadujemy się zwykle, czy został osiągnięty dany cel (np. doraźny 

czy etapowy), czy przypadkiem nie pojawiła się niewłaściwa (niekontrolowana) kompensacja 

itp.  

Cele rehabilitacji 

Naczelny cel rehabilitacji leczniczej jest różnie formułowany przez różnych autorów. Zawsze 

obejmuje on jednak przywrócenie choremu lub osobie niepełnosprawnej pełnej lub możliwie 

maksymalnej sprawności fizycznej i (lub) psychicznej, umożliwiającej czynny udział w życiu 

społecznym. Ujmując sprawę inaczej można też powiedzieć, że głównym celem rehabilitacji 

leczniczej jest osiągnięcie lub rozwinięcie w możliwie maksymalnym stopniu, funkcjonalnych 

i psychicznych możliwości chorego, aby umożliwić mu osiągnięcie niezależności i aktywnego 

udziału w życiu społecznym. Fizjoterapia, jako składowa rehabilitacji leczniczej, jest również 

„zobowiązana” do włączenia się w realizację tego celu, zawsze jednak w ramach 

postępowania kompleksowego, jako że osiągnięcie tak szeroko określonego celu wymaga 

często zastosowania wielu różnorodnych środków. Ogólnie mówiąc cele wszystkich 

składowych rehabilitacji leczniczej podporządkowane są (czy służą) temu nadrzędnemu 

celowi i fizjoterapia nie stanowi tu żadnego wyjątku. 

Ogólne cele rehabilitacji, będące zarazem ogólnymi celami fizjoterapii, uwzględniają 

trojakiego rodzaju elementy. Za Weissem, można tu bowiem wyróżnić: 

• działalność prewencyjną (mającą na celu zapobieganie wtórnym skutkom choroby i innym 

zmianom prowadzącym do inwalidztwa), 

• działalność polegającą na ułatwianiu regeneracji oraz przyspieszaniu kompensacji i 

sterowaniu tym procesem (mającą na celu zmniejszenie zakresu inwalidztwa) oraz 



• działalność adaptacyjną (mającą na celu przystosowanie całego ustroju do częściowego 

inwalidztwa). 

Etapowe cele fizjoterapii wiążą się z koniecznością rozłożenia całego leczenia, w tym także i 

usprawniania, na różne etapy. Etapy te (począwszy od aktualnego stanu osoby usprawnianej, 

a skończywszy na stanie optymalnym do jakiego zmierzamy) są na ogół określone pewnymi 

pośrednimi poziomami sprawności, umiejętności, wydolności, i innych objawów, wśród 

których każdy poprzedni stan stanowi punkt wyjścia do następnego. Reasumując można więc 

powiedzieć, że cele etapowe określają co i w jakiej kolejności musi być zrobione (osiągnięte). 

Przeważnie realizacja tych celów wymaga także zastosowania wielu środków jednocześnie, a 

kontrola uzyskiwanych wyników potwierdza skuteczność postępowania (osiągnięcie 

założonego celu etapowego), albo też ujawnia jego nieskuteczność i przyczyny takiego stanu 

rzeczy, nakazując zmodyfikowanie założonych celów etapowych. 

Etapowe cele fizjoterapii wiążą się z koniecznością rozłożenia całego leczenia, w tym także i 

usprawniania, na różne etapy. Etapy te (począwszy od aktualnego stanu osoby usprawnianej, 

a skończywszy na stanie optymalnym do jakiego zmierzamy) są na ogół określone pewnymi 

pośrednimi poziomami sprawności, 

Szczegółowe cele fizjoterapii wynikają ściśle z aktualnego stanu pacjenta (wynik badania) i 

dotyczą na ogół krótszego wycinka czasu, potrzebnego na ich osiągnięcie. Przykładowo 

można podać, iż celami takimi mogą być m.in.: utrzymanie czy zwiększenie zakresu 

ruchomości w konkretnym stawie (czy stawach), utrzymanie lub zwiększenie siły jakiegoś 

mięśnia (czy mięśni), opanowanie określonego rodzaju chwytu, zwiększenie zasięgu chodu, 

opanowanie oddychania określonym torem, poprawa określonych parametrów wentylacji, 

poprawa krążenia obwodowego itp. Niekiedy cele te określane są jeszcze bardziej 

szczegółowo (dokładniej). Realizacja tak formułowanych celów szczegółowych wymaga 

zastosowania jednego lub kilku środków, przy czym niektóre spośród nich mogą być 

zastosowane zamiennie, a wykorzystanie kilku środków, niejako narzuca często określoną 

kolejność ich stosowania. 

2. Zadania fizjoterapeuty. 

Nie rozwijając szczegółowo zagadnienia zadań warto przedstawić niektóre z nich, a 

dotyczące fizjoterapeuty. Zadania te leżą niejako na drodze do realizacji zadania głównego i 

stanowią jak gdyby normy postępowania fizjoterapeuty. Wychodząc od momentu 

rozpoczynania usprawniania, kolejno można wymienić: 

1. ocenę stanu pacjenta (ustalenie rodzaju i stopnia dysfunkcji); 

2. określenie bliższego i dalszego celu usprawniania; 

3. dobór form, środków i metod fizjoterapii oraz wykonywanie zabiegów i przeprowadzanie 

ćwiczeń; 

4. okresową kontrolę stanu pacjenta; 



5. modyfikowanie bliższego i dalszego celu usprawniania, w zależności od wyniku badania 

określonego w punkcie nr 4; 

6. zmianę form, środków czy metod (lub zaprzestanie zabiegów czy ćwiczeń) w zależności od 

wyniku badania i z uwzględnieniem nowego celu (p. pkt. 5); 

7. prowadzenie dokumentacji usprawniania (zapisywanie wyników kolejnych badań, 

zleconych i wykonywanych zabiegów oraz ćwiczeń, dodatkowych obserwacji itp.). 

3. Ogólne zasady fizjoterapii 

Analogicznie do innych, kierowanych przez człowieka, procesów - medycznych, 

wychowawczych, dydaktycznych itp. - mieszczące się w pojęciu fizjoterapia planowe 

działanie, mające konkretny cel do spełnienia, musi być podporządkowane pewnym ogólnym 

zasadom. Zasady te wypracowano na bazie wieloletnich doświadczeń i aktualnego stanu 

wiedzy, a zastosowanie się do nich sprawia, że osiągnięcie powyższego celu staje się bardziej 

realne. Poniżej przedstawiono szereg zasad, których jedna część ma swe źródło w metodyce 

wychowania fizycznego i sportu, a druga - w metodyce ogólnej i rehabilitacji. Oczywiście, 

niektóre zasady nieco zmodyfikowano i dostosowano do potrzeb fizjoterapii.  

Zasada nie szkodzenia (hipokratesowskie „primum non nocere” – (przede wszystkim nie 

szkodzić) jest naczelną zasadą medycyny. W najprostszym ujęciu oznacza ona „unikanie” 

tych zabiegów, które mogą pogorszyć stan chorego. Warto też podkreślić, że zaszkodzić 

można również nie stosując fizjoterapii u pacjenta, dla którego jest ona niezbędna, lub 

stosując na własną rękę nie sprawdzone „metody” leczenia, w tym także tzw. 

niekonwencjonalne. 

Zasada powszechności jest jedną z czterech głównych zasad rehabilitacji (obok wczesności, 

kompleksowości i ciągłości), wypływającą zresztą z naszego systemu, gwarantującego niejako 

powszechną dostępność m.in. do „usług” natury i medycznej. Zgodnie z tą zasadą wszystkie 

osoby „potrzebujące” świadczeń fizjoterapeutycznych, muszą mieć do nich dostęp (muszą 

mieć je zagwarantowane). 

Zasada wczesności oparta jest na spostrzeżeniu, że odpowiednie postępowanie, rozpoczęte 

możliwie jak najwcześniej po zaistnieniu uszkodzenia (choroby), ma istotny wpływ na dalszy 

przebieg schorzenia. Postępowanie zgodne z tą zasadą stwarza bowiem szansę uniknięcia lub 

zmniejszenia wtórnych skutków schorzenia (łatwiej jest zapobiegać niż leczyć), ułatwia dalszą 

rehabilitację, skraca jej czas i umożliwia uzyskanie lepszych wyników.  

Zasada kompleksowości zakłada konieczność wszechstronnego oddziaływania na osobę 

poddawaną rehabilitacji. Przypomina ona więc, że fizjoterapia jest tylko jedną z wielu 

składowych rehabilitacji. Nakłada to na „fizjoterapeutę” obowiązek uwzględniania w 

programie leczenia także i innych składowych rehabilitacji i współdziałania z całym zespołem 

rehabilitacyjnym.  



Zasada systematyczności (określana czasem jako zasada ciągłości) nie wymaga specjalnych 

wyjaśnień, jako że jest ona również jedną z powszechnie uznanych zasad. Wiadomo, że 

ćwiczenia czy inne zabiegi wykonywane „od przypadku do przypadku” nie mają żadnej 

wartości, a nieuzasadnione przerwy w usprawnianiu przynoszą często nieobliczalne szkody.  

Zasada podmiotowego traktowania osoby usprawnianej jest również jedną z naczelnych 

zasad rehabilitacji, mającą zresztą znaczący wpływ na powodzenie tej ostatniej. Oznacza ona 

konieczność przekształcenia pacjenta z „przedmiotu oddziaływania i manipulacji” w podmiot 

- świadomie, chętnie i czynnie uczestniczący w swej rehabilitacji. U podłoża tej zasady leży 

więc uświadomienie osobie niepełnosprawnej roli i znaczenia postępowania w jakim będzie 

uczestniczyła, zachęcanie jej do pełnego zaangażowania się i współdziałania w tym zakresie 

(motywacja), a także określenie jej zadań i „współodpowiedzialności” za uzyskiwane wyniki.  

Zasada świadomości i aktywności określa niejako pożądaną postawę osoby poddawanej 

kinezyterapii. Chodzi tu nie tylko o zdyscyplinowane poddawanie się zleconym zabiegom, ale 

także — a raczej przede wszystkim - o aktywny udział tej osoby w jej usprawnianiu. Według 

Missiury, proces opanowywania ćwiczonych ruchów jest bowiem o wiele skuteczniejszy, o ile 

ćwiczący kontroluje swe ruchy, uświadamiając sobie istotę związku pomiędzy wrażeniami 

kinestetycznym, wzrokowymi itp., a słowną instrukcją prowadzącego ćwiczenia.  

Zasada właściwego stosowania środków kryje w sobie kilka zagadnień — głównie natury 

organizacyjnej. Przede wszystkim chodzi tu o aplikowanie środków stosownie ze 

wskazaniami do ich stosowania i unikanie przeciwwskazanych środków oraz o odpowiednią 

sekwencję wykonywanych zabiegów i wykorzystywanych środków (np. zabieg 

przygotowujący - zabieg właściwy — środek utrwalający uzyskany efekt) oraz o odpowiednią 

relację czasową pomiędzy tymi elementami.  

Zasada dostępności (zwana też czasem zasadą stopniowania trudności) określa konieczność 

dostosowania całokształtu postępowania do możliwości osoby usprawnianej. Punktem 

wyjścia do przestrzegania tej zasady jest więc wiek i płeć osoby usprawnianej, przede 

wszystkim jednak poziom jej sprawności, wydolności i rozwoju motorycznego. Postępowanie 

zgodnie z tą zasadą oznacza z jednej strony nie stawianie usprawnianemu wymagań 

przekraczających jego aktualne możliwości ruchowe, a z drugiej - zwiększanie tych wymagań 

(utrudnianie ćwiczeń) w miarę poprawy jego sprawności i wydolności. W odniesieniu do 

dzieci, zasada ta określa również konieczność postępowania z uwzględnieniem tzw. 

„fizjologicznej sekwencji rozwoju” (dlatego też zasada ta bywa także nazywana rozwojową).  

Zasada poglądowości sprzyja wytwarzaniu wyobrażeń ruchowych oraz wzbudzaniu chęci 

naśladowania, na drodze kojarzenia słów, rzeczy i rozmaitego działania. Podstawą 

realizowania tej zasady jest pokaz zadania ruchowego, na ogół wzbogacony odpowiednim 

komentarzem słownym. 

Zasada kolektywności ćwiczeń oznacza dążność do przeprowadzania ćwiczeń zbiorowych, 

oczywiście w tych przypadkach, w których jest to możliwe. Po części ma ona związek z 



poprzednio omówioną, gdyż zapewnia to możliwość obserwacji współćwiczących. 

Dodatkowo, tak przeprowadzone ćwiczenia, mobilizują też do większego zaangażowania i 

wysiłku, jako że występuje tu element „współzawodnictwa”, sprzyjający uzyskiwaniu 

lepszych wyników. 

Zasada trwałości postuluje konieczność takiego postępowania, które przyniesie w efekcie 

utrwalenie uzyskanych rezultatów (umiejętności). I ta zasada wykazuje związek z kilkoma 

poprzednimi. O trwałości wyników decyduje bowiem szereg różnorodnych czynników, a 

wśród nich pozytywny stosunek usprawnianego do ćwiczeń i innych zabiegów oraz ich 

systematyczność i kompleksowość postępowania.) Zasada ta obowiązuje właściwie na 

każdym etapie usprawniania, bowiem dopiero utrwalone umiejętności  stanowią dobrą 

podstawę do „nadbudowywania” wyższych umiejętności.  

Zasada współpracy z najbliższym otoczeniem usprawnianego stanowi dziś coraz częściej 

warunek powodzenia rehabilitacji wielu osób. Zgodnie z tą zasadą, od osób z najbliższego 

otoczenia (przede wszystkim rodziny usprawnianego) w pierwszej kolejności oczekujemy nie 

wyręczania go w tych czynnościach, które może on samodzielnie (chociaż z trudem) 

wykonać. W przeciwnym bowiem razie pogłębia się bezczynność, ujawniają się negatywne 

jej skutki, a sprawność i wydolność chorego niepotrzebnie ulegają dodatkowemu obniżeniu. 

Jako swego rodzaju „otoczenie” powinniśmy rozumieć również pozostały personel 

medyczny. W przypadku chorych przebywających np. w szpitalu, niezbędna jest ścisła 

współpraca fizjoterapeuty z lekarzem, pielęgniarką, dietetykiem, itd.  

Zasada indywidualizacji, aczkolwiek jedna z najważniejszych, celowo została umieszczona na 

końcu. Stanowi ona bowiem jak gdyby regulator wszystkich omal powyższych zasad, 

postulując dla każdego usprawnianego wybór właściwego sposobu postępowania. 

Postępując zgodnie z tą zasadą usprawnianie należy przeprowadzać opierając się na 

wnikliwej ocenie stanu i potrzeb każdego pacjenta. Analiza wyników badania umożliwia tu 

indywidualne określenie dla każdego pacjenta bliższego, a często i dalszego celu rehabilitacji 

oraz ustalenie jej planu. Tak zaprogramowany sposób postępowania wymaga z kolei 

indywidualizacji doboru form, środków i metod. W tym ujęciu, w miarę indywidualnych 

potrzeb, program rehabilitacji każdej osoby obejmuje różne, wybrane celowo, składowe 

rehabilitacji leczniczej, a nawet społecznej i zawodowej. Zasada ta oznacza również 

konieczność podejścia do pacjenta z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na 

jego stan (np. schorzeń towarzyszących, stanu psychicznego, motywacji do ćwiczeń, sytuacji 

rodzinnej, itd.). Nie wolno zatem traktować pacjenta tylko jako kolejny przypadek kliniczny 

(np. złamanej ręki), lecz trzeba dostrzegać również całokształt jego problemów. W takim 

ujęciu, zasada ta jest powiązana również z zasadą podmiotowego traktowania pacjenta. 

Zasada łączenia teorii z praktyką dotyczy przede wszystkim terapeutów, ich umiejętności 

wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Z jednej strony więc oznacza ona konieczność 

racjonalnego podejścia do każdego problemu terapeutycznego, a nie mechaniczne tylko 

odtwarzanie np. wyuczonych ćwiczeń.  



4. Zespół rehabilitacyjny 

Aby działalność fizjoterapeuty spełniała oczekiwania (aby była ona skuteczna) muszą być 

przestrzegane pewne ogólne reguły „obowiązujące” w rehabilitacji. Punktem wyjścia jest 

tutaj kompleksowość tej ostatniej, za czym kryje się znaczne grono osób zajmujących się 

rehabilitacją danego poszkodowanego. Fakt ten narzuca niejako konieczność współdziałania 

powyższych osób, polegającego na skoordynowaniu ich działalności i podporządkowaniu 

wszelkich indywidualnych poczynań wspólnym celom, jakimi są cele rehabilitacji danego 

pacjenta. Współdziałanie znacznego grona osób, wchodzących w skład szeroko rozumianego 

zespołu rehabilitacyjnego, nie byłoby możliwe bez określenia ich roli, kompetencji i 

obowiązków, chociaż niektóre z nich w pewnym zakresie się zazębiają. 

Lekarz odpowiedzialny jest za całość leczenia pacjenta i jego decyzje są ostateczne. On też 

zapoczątkowuje usprawnianie, poprzez wystawienie tzw. zlecenia (skierowania) do ćwiczeń i 

innych zabiegów oraz ordynuje inne (poza fizjoterapeutyczne) środki, niezbędne w 

całokształcie rehabilitacji danej osoby. Jeżeli kontakt fizjoterapeuty z lekarzem nie może być 

bezpośredni - jak to ma miejsce w niektórych poradniach - powyższe zlecenie powinno mieć 

postać „recepty”. Przede wszystkim jednak, zlecenie takie powinno zawierać uwagi 

dotyczące ewentualnych zagrożeń, z jakimi może spotkać się fizjoterapeuta podczas 

wykonywania zabiegów czy ćwiczeń (np. zagrożenia spowodowane brakiem zrostu, 

chorobami współistniejącymi, pobieraniem niektórych leków, nadwrażliwość na niektóre 

środki itp., czy nawet zagrożeń wynikających z określonych przeciwwskazań). 

Psycholog, socjolog, protetyk i terapeuta zajęciowy - to kolejni członkowie zespołu 

rehabilitacyjnego, z jakimi najczęściej współpracuje fizjoterapeuta. Jego podstawowe 

oczekiwania wobec tych osób mogą dotyczyć np.: wskazówek co do sposobu podejścia do 

pacjenta (w związku z jego potrzebami, osobowością i reakcjami), ułatwiania usprawniania 

poprzez zastosowanie rozmaitych przedmiotów ortopedycznych czy form terapii zajęciowej. 

W tym ostatnim zakresie, szczególnie istotna jest zgodność celów, a ściślej mówiąc — 

podporządkowanie zadań terapii zajęciowej kolejnym celom usprawniania. Zwykle relacja 

bywa też i w odwrotnym kierunku, kiedy to fizjoterapeuta podporządkowuje swoje działanie 

różnym celom rehabilitacji psychospołecznej czy zawodowej. 

Pielęgniarka jest tym członkiem zespołu, na którym ciąży niejako odpowiedzialność m.in. za 

właściwe ułożenie pacjenta i zapobieganie tą drogą powstawaniu oraz utrwalaniu się 

nieprawidłowych ustawień w stawach. Niezwykle ważna jest również dbałość o stan skóry 

oraz odpowiednie funkcjonowanie układu wydalniczego. 

Technik fizjoterapii (asystent fizjoterapii) jest w najprostszym ujęciu „wykonawcą” 

rozmaitych zabiegów i ćwiczeń leczniczych. W związku z tym, od takiego fizjoterapeuty 

wymaga się „tylko” umiejętności wykonywania zabiegów fizykalnych i przeprowadzania 

wszelkich ćwiczeń w sposób łatwy, zrozumiały i interesujący (oczywiście zgodnie z wszelkimi 

obowiązującymi zasadami) oraz właściwego podejścia do chorego.  



Dyplomowany fizjoterapeuta (licencjat) ma już szersze kompetencje i zadania. Przede 

wszystkim oczekuje się od niego: 

• kształtowania oraz podtrzymywania sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu 

zapobiegania niepełnosprawności; 

• przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej 

wskutek różnych chorób bądź urazów; 

• nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych; 

• dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji poszczególnych osób, w 

ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych. 

• planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej; 

• włączania się w pracę zespołów badawczych w zakresie rehabilitacji medycznej 

Magister fizjoterapii (do niedawna rehabilitacji ruchowej) jest również dyplomowanym 

fizjoterapeutą. Jest on głównym i odpowiedzialnym kinezyterapeutą w zespole 

rehabilitacyjnym. Często kieruje on pracą zespołu fizjoterapeutów oraz sprawuje nad nimi 

nadzór formalny i merytoryczny. 

Poza zadaniami podstawowymi, identycznymi do zadań licencjata, od magistrów oczekuje się 

dodatkowo: 

• przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej 

wskutek różnych chorób bądź urazów, a w cięższych przypadkach- kształtowania tych cech 

na poziomie optymalnym dla danej osoby tak, by mogły stosownie do swych potencjalnych 

możliwości brać czynny udział w życiu społecznym; 

• wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej; 

• planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej oraz 

podejmowania problemów badawczych i włączania się w pracę zespołów badawczych w 

zakresie rehabilitacji medycznej; 

• kierowania zespołem terapeutycznym oraz organizacji i zarządzania placówkami 

prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną; 

• szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i 

nauczania przedmiotów zawodowych. 

5. Niepełnosprawność. 

Mówiąc o programie rehabilitacji, warto też zadać sobie pytanie, czy proces ten ma ciągnąć 

się „w nieskończoność”? W wielu przypadkach jest on rzeczywiście długotrwały (wieloletni). 

Rehabilitację prowadzi się zwykle tak długo, jak długo istnieje szansa podwyższenia 



sprawności, poprawy funkcji, lub przynajmniej lepszego przystosowania niepełnosprawnego 

do życia. Poza wyleczeniem zupełnym i pełnym przywróceniem sprawności, możemy mieć do 

czynienia z dwojakiego rodzaju sytuacją. U osób z niepełnosprawnością przejściową (choć 

niekiedy długotrwałą) w przebiegu rehabilitacji udaje się usprawnić pacjenta do pewnego 

poziomu, przy którym nie ma już patologicznych objawów, ale sprawność ogólna (niektóre 

zdolności motoryczne) jest jeszcze odległa od w pełni pożądanej. Doskonalenie tej 

sprawności wymaga już jednak innego postępowania - raczej sportowo-rekreacyjnego, niż 

rehabilitacyjnego — podobnie jak u osób zdrowych. 

Inna sytuacja jest u osób trwale niepełnosprawnych, u których pełny powrót sprawności nie 

wchodzi w rachubę. U nich też, w kolejnych okresach usprawniania obserwujemy 

zróżnicowaną dynamikę postępów tego usprawniania, aż — niestety - przychodzi taki 

moment, kiedy to (pomimo usilnych starań i ciężkiej nieraz pracy) dalsze efekty są już 

nieosiągalne. Można więc przyjąć, że o procesie właściwej rehabilitacji, widzianej przez 

pryzmat usprawniania danej osoby, można mówić tak długo, jak długo uzyskuje się 

jakiekolwiek, choćby minimalne efekty. Uwaga ta nie dotyczy tylko osób z chorobami 

postępującymi, gdzie cel rehabilitacji bywa inny, niż „przywracanie sprawności”.  

W tej sytuacji celem wszelkiego postępowania jest już np. tylko podtrzymywanie 

dotychczasowego poziomu sprawności czy wydolności. W sytuacji tej właściwie nie powinno 

się już mówić o rehabilitacji, gdyż przedrostek „re” stracił już swój sens. W odniesieniu do 

osób trwale niepełnosprawnych dalsza działalność wykazuje już raczej związek z tzw. 

adaptacyjną aktywnością ruchową (ang. Adapted Physical Activity), będącą swego rodzaju 

rekreacją ruchową tych osób, oraz ze sportem niepełnosprawnych (sportem inwalidów).  

Jak widać, programowanie rehabilitacji jest zagadnieniem wieloaspektowym. Spotykamy się 

z nim właściwie w każdym momencie opieki nad osobą niepełnosprawną, lub nawet 

zagrożoną tym stanem. Programowanie to jest niczym innym, jak rozwiązywaniem 

różnorodnych problemów pojawiających się (lub mogących się pojawić) w przebiegu 

rehabilitacji danej osoby. Jak zwykle w takich sytuacjach pojawia się wiele pytań, na które 

trzeba znaleźć odpowiedź. 


