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Grzegorz Skiba 

Specjalista fizjoterapii 

Kierownik Dziatu Fizjoterapii 

Opolskiego Centrum Rehabilitacji 

w Korfantowie Sp. z o.o.

Dydaktyk Uniwersytetu Opolskiego w Opolu 

Colegium Medicum

Cztonek Krajowej Izby Fizjoterapeutow

Szanowni Panstwo, dzi?kuj? za okazane zaufanie w sprawie opinii na temat 

organizacji i programu studiöw z zakresu fizjoterapii oraz terapii zaj?ciowej organizowanej na 

Panstwa Uczelni.

W naszym kraju, w 2015 roku zawöd fizjoterapeuty stat si? niezaleznym zawodem 

medycznym. W zwigzku z tym caty system ksztatcenia oraz organizacji pracy fizjoterapeutow 

musiat si? dopasowac do nowej rzeczywistosci w jakiej fizjoterapeuci ksztatcq si? i pracuj?. 

Fizjoterapeuta przeszedt z poziomu wykonywania procedur fizjoterapeutycznych wytqcznie 

na zlecenie na system pracy samodzielnej, gdzie jest partnerem dla innych zawodöw 

medycznych, gdzie samodzielnie podejmuje decyzje zwiqzane z leczeniem pacjentow.

Majqc to na uwadze oraz warunki stworzone na Panstwa Uczelni pozytywnie oceniam 

program nauczania „ Fizjoterapia i ergoterapia" rekomendowany dla przygotowania 

magistrow „ Fizjoterapii i ergoterapii".

Proponuj? jednoczesnie zwrocic szczegöln? uwag? na kilka aspektöw zwiqzanych z 

programem i sposobem nauczania;

1. Jak najwi?ksza ilosc zaj?c praktycznych w przedmiotach scisle zwi?zanych z 

wykorzystaniem srodköw terapeutycznych i pracy z pacjentem.

2. Diagnostyka fizjoterapeutyczna i planowanie procesu fizjoterapii

3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w fizjoterapii
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4. Konstruowanie programu nauczania poszczegölnych przedmiotöw w oparciu o 

rzetelne, wiarygodne doniesienia naukowe

5. Zach^canie studentöw i absolwentöw do samoksztatcenia oraz wskazywanie im 

daiszej drogi rozwoju zawodowego opartej na ksztatceniu podyplomowym

Przed Panstwem wielkie wyzwanie polegaj^ce na wyksztakeniu i wdrozeniu do pracy 

przysztych absolwentöw fizjoterapii do systemu opieki zdrowotnej na Ukrainie. 

Absolwentöw, ktörzy w przysztosci b^d^ petnoprawnymi partnerami dla lekarzy, piel^gniarek 

i innych zawodöw medycznych w procesie przywracania pacjentom optymalnego stanu 

zdrowia.

Mam nadziej^, ze powyzsza skromna opinia przyczyni si$ do przyj^cia programu nauczania 

na kierunku „ Fizjoterapia i ergoterapia".
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