
Załącznik nr 2  

 

Zadania zawodowe do wykonywania których uprawnione są osoby   
wykonujące niektóre zawody medyczne 

 

L.P. Nawa zawodu Zadania zawodowe 

1. 
asystentka 

dentystyczna 

1) przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy 

lekarza  dentysty;  

2) asystowanie lekarzowi dentyście w czasie 

wykonywania zabiegów dentystycznych; 

3) przechowywanie i przygotowywanie leków, 

materiałów, narzędzi i sprzętu stosowanego  

w gabinecie  dentystycznym; 

4) prowadzenie dokumentacji i wykonywania 

czynności administracyjnych związanych  

     z funkcjonowaniem gabinetu  dentystycznego; 

5) komunikowanie się z pacjentem; 

6) użytkowanie, przechowywanie i konserwowanie 

urządzeń i aparatów oraz instrumentów 

stomatologicznych. 

 

2. dietetyk 

1) planowanie, nadzorowanie i stosowanie, opartego 

na podstawach naukowych, żywienia 

indywidualnego i zbiorowego grup ludności; 

2) stosowanie żywienia klinicznego  

z wykorzystaniem diet naturalnych oraz 

produktów leczniczych specjalnego żywieniowego 

przeznaczenia w leczeniu chorób 

przebiegających z niedożywieniem, powstających 

na tle wadliwego żywienia i innych chorób; 

3) planowanie i przygotowanie potraw wchodzących 

w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie  

z obowiązującymi zasadami żywienia; 

4) samodzielne planowanie jadłospisów w oparciu  



o obowiązującą klasyfikację diet; 

5) nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości 

przebiegu procesów technologicznych na 

wszystkich etapach produkcji potraw  

z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń 

krytycznych punktów kontrolnych; 

6) kontrolowanie jakości surowców i produktów 

żywnościowych oraz warunków 

ich przechowywania; 

7) prowadzenie instruktażu dla pracowników 

zatrudnionych przy produkcji żywności pod kątem 

organizacji stanowisk pracy i przestrzegania 

zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej;  

8) uczestniczenie w prowadzeniu leczenia 

żywieniowego na zlecenie, przy współpracy i pod 

nadzorem lekarza; 

9) ocenianie stanu odżywienia, sposobu żywienia  

i zapotrzebowania na składniki odżywcze 

pacjentów; 

10) rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie 

niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego; 

11) prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia 

pacjentów; 

12) udzielanie porad dietetycznych; 

13) samodzielne prowadzenie edukacji żywieniowej i 

gabinetów dietetycznych. 

 

3 fizjoterapeuta 

1) dokonywanie oceny stanu osoby, która ma być 

poddawana zabiegom fizjoterapeutycznym oraz 

wykonywanie badań czynnościowych, 

niezbędnych do programowania i kontrolowania 

procesu  fizjoterapii; 

2) programowanie i wykonywanie  zabiegów 

fizjoterapeutycznych w tym masażu i stosowanie 



metod fizjoterapii;  

3) prowadzenie dokumentacji fizjoterapii; 

4) kontrolowanie efektywności procesu fizjoterapii; 

5) prowadzenie działalności profilaktycznej, 

polegającej na kierowaniu i popularyzowaniu 

zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu 

i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób  

w różnym wieku w celu zapobiegania 

niepełnosprawności; 

6) wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie stanu 

funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz 

przebiegu procesu fizjoterapii. 

 

4 
higienistka 

dentystyczna 

1) prowadzenie stomatologicznej edukacji 

zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych 

środowiskach; 

2) wykonywanie zabiegów profilaktyczno - 

leczniczych; 

3) samodzielne wykonywania badań 

diagnostycznych zaleconych przez lekarza 

dentystę; 

4) przygotowywanie gabinetu i organizowanie 

stanowiska pracy lekarza dentysty zgodnie  

z zasadami ergonomii; 

5) wykonywanie czynności administracyjnych  

i prowadzenie dokumentacji związanej  

z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego; 

6) komunikowanie się z pacjentem; 

7) bieżące konserwowanie i obsługa urządzeń, 

aparatów i instrumentów dentystycznych. 

 

5 logopeda 1) przeprowadzanie badań logopedycznych  

z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych  



w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń  

w komunikowaniu; 

2) ocena i interpretacja wyników badań oraz 

formułowanie wskazań; 

3) ustalanie postępowania korekcyjno – 

terapeutycznego; 

4) ocena, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci, 

młodzieży i dorosłych; 

5) opracowywanie, adaptowanie oraz weryfikowanie 

narzędzi badawczych do diagnozy i terapii 

logopedycznej; 

6) prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej  

w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń 

mowy; 

7) prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej 

 w zakresie czytania i pisania; 

8) utrzymywaniu właściwych kontaktów z rodzicami 

 i opiekunami dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

objętych opieką i terapią logopedyczną, władzami 

oświatowymi i medycznymi. 

 

6 masażysta 

1) wykonywanie masażu klasycznego i 

segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu 

izometrycznego; 

2) wykonywanie masażu sportowego 

 i kosmetycznego; 

3) stosowanie różnych technik i metod masażu  

w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, 

stanu pacjenta i możliwości technicznych; 

4) obserwowanie i ocenianie reakcji pacjenta na 



stosowane zabiegi oraz modyfikowanie technik 

masażu; 

5) obsługiwanie sprzętu medycznego stosowanego 

podczas masażu. 

 

7 
opiekunka 

dziecięca 

1) określanie poziomu rozwoju fizycznego  

i psychomotorycznego dziecka; 

2) planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej 

 i wychowawczej w zależności od wieku dziecka 

 i rodzaju placówki sprawującej opiekę;  

3) prowadzenie zabaw i zajęć stymulujących rozwój 

dziecka; 

4) kształtowanie  cech osobowości dziecka oraz 

pożądanych przyzwyczajeń i nawyków; 

5) kształtowanie aktywności i samodzielności 

dziecka; 

6) zaspokajanie potrzeb biologicznych  

i psychospołecznych dziecka; 

7) nawiązywanie i utrzymywanie uczuciowego 

kontaktu z dzieckiem; 

8) czuwanie nad zgodnym z normami żywieniowymi 

odżywianiem dziecka;  

9) obserwowanie stanu zdrowia dziecka;  

10) stosowanie zabiegów profilaktycznych i prostych 

zabiegów leczniczych oraz podawania leków na 

zlecenie lekarza;  

11) współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami 

dziecka. 

 

8 optometrysta 

1) wykonywanie pomiarów parametrów układu 

wzrokowego zakresie niezbędnym dla potrzeb 

korekcji optycznej, za pomocą testów, urządzeń  

i przyrządów przeznaczonych do badania, 



wykrywania i diagnozowania wad układu 

wzrokowego oraz programów komputerowych, 

urządzeń i środków pomocniczych niezbędnych 

do prawidłowego wykonania pomiarów i oceny 

ich wyników; 

2) dobieranie soczewek okularowych i 

kontaktowych, korygujących wady układu 

wzrokowego; 

3) przeprowadzanie i nadzorowanie treningu oraz 

na zlecenie lekarza rehabilitacji układu 

wzrokowego w aspekcie przywrócenia 

sprawności wzrokowej w zależności od wad 

układu wzrokowego pacjenta; 

4) aplikowanie soczewek kontaktowych, 

projektowanie i wykonywanie wszelkiego typu 

okularów i pomocy wzrokowych w zależności od 

wad układu wzrokowego pacjenta; 

5) projektowanie i dobieranie opraw okularowych i 

innych pomocy wzrokowych w zależności od 

warunków anatomicznych pacjenta; 

6) prowadzenie badań przesiewowych w celu 

wykrycia wad wzroku oraz odstępstw od norm 

fizjologicznych układu wzrokowego; 

7) udzielanie informacji i porad odnośnie działania i 

stosowania wyrobów medycznych związanych z 

optyczną korekcją narządu wzroku. 

 

 

9. ortoptystka 

1) udział w badaniach oraz leczeniu zeza  

i niedowidzenia u dzieci; 

2) prowadzenie ćwiczeń pleoptyczno - ortoptycznych 

u dzieci niedowidzących; 

3) prowadzenie ćwiczeń widzenia obuocznego; 

4) prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych aparatu 



ruchowego oczu przed i po zabiegu operacyjnym 

w różnego rodzaju zezach; 

5) użytkowanie aparatury niezbędnej w pracy 

ortoptystki; 

6) prowadzenie profilaktyki okulistycznej  

i strabologicznej;  

7) komunikowanie się z dzieckiem i jego rodziną. 

 

10. protetyk słuchu 

1) wykonywanie na zlecenie lekarza 

audiometrycznych badań słuchu; 

2) wykonywanie badań słuchu na potrzeby 

protezowania; 

3) wybór, dostarczanie, i dopasowywanie 

aparatów słuchowych; 

4) instruowanie pacjentów o posługiwaniu się 

aparatem słuchowym, akcesoriami i innym 

sprzętem do protezowania i ochrony słuchu; 

5) wykonywanie podstawowych napraw i wymiany 

elementów aparatów słuchowych; 

6) wykonywanie i dopasowywanie wkładek 

usznych i urządzeń do indywidualnej ochrony 

słuchu; 

7)  sprawowanie opieki protetycznej nad 

pacjentem i jego rodziną w okresie użytkowania 

aparatu; 

8) prowadzenie wymaganej dokumentacji. 

 

 

11. psychoterapeuta  

1) prowadzenie psychoterapii indywidualnej; 

2) prowadzenie psychoterapii grupowej; 

3) prowadzenie terapii rodzinnej i innych metod 



psychoterapii dostosowanych do specyfiki 

problemów i zaburzeń pacjenta.  

 

12 
ratownik 

medyczny 

Zakres zadań zawodowych określony w ustawie  

z dnia….20006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym ( Dz. U. Nr…poz..) 

13. 
technik analityki 

medycznej 

 

1) wykonywanie badań laboratoryjnych, mających na 

celu określenie właściwości fizycznych, 

chemicznych i biologicznych oraz składu płynów 

ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych 

dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i 

leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych; 

 2)  wykonywanie mikrobiologicznych badań 

laboratoryjnych płynów ustrojowych, wydzielin, 

wydalin i tkanek pobranych dla celów 

profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub 

sanitarno-epidemiologicznych; 

 3) wykonywanie badań zmierzających do ustalenia 

zgodności tkankowej;  

4) pobieranie określonego w odrębnych przepisach 

materiału do badań laboratoryjnych. 

 

14. 
technik 

dentystyczny 

1) sporządzanie gipsowych modeli diagnostycznych i 

roboczych szczęki i żuchwy, na bazie wycisków 

wykonanych przez lekarza dentystę oraz ich 

artykulacja; 

2) realizowanie technologicznych procedur 

laboratoryjnego wykonywania protez zębowych, 

aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów 

i epitez stosowanych do rehabilitacji narządu 

żucia; 

3) wykonywanie napraw uzupełnień protetycznych i 

aparatów ortodontycznych; 



4) wykonywanie pracy zgodnie z przekazanym 

projektem klinicznym. 

 

15. 
technik 

farmaceutyczny 

1) sporządzanie wszystkich form leków 

recepturowych nie zawierających  

w swoim składzie trucizn i środków odurzających; 

2) przygotowywanie do sprzedaży leków gotowych 

(porcjowanie, etykietowanie); 

3) wydawanie wyrobów medycznych   i produktów 

leczniczych, o których mowa w art. 91 ust.1 

ustawy Prawo farmaceutyczne pacjentom;  

4) współuczestniczenie w prowadzeniu analiz  

w laboratoriach oraz kontroli produktów 

leczniczych i  materiałów medycznych ; 

5) organizowanie pracy punktu aptecznego, 

zamawianie produktów leczniczych i materiałów 

medycznych, prowadzenie rozliczeń 

materiałowych oraz ewidencjonowanie sprzętu 

aptecznego; 

6) udział w nadzorowaniu procesów 

technologicznych produkcji leków w przemyśle 

farmaceutycznym; 

7) obsługiwanie aparatury, urządzeń przemysłu 

farmaceutycznego, aparatury laboratoryjnej oraz 

sprzętu aptecznego. 

 

 

16. 
technik 

elektroradiolog 

1) przygotowanie pacjenta do badań 

diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych; 

2) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem 

badań diagnostycznych; 

3) wykonywanie samodzielnie lub w zespole badań 

diagnostycznych  



i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem 

promieniowania jonizującego, pierwiastków 

promieniotwórczych, pola magnetycznego, 

ultradźwięków oraz medycznej aparatury 

diagnostycznej w zakresie elektrokardiografii, 

elektroencefalografii i audiometrii; 

4) obsługiwanie aparatury medycznej 

wykorzystywanej do badań diagnostycznych 

 i zabiegów terapeutycznych;  

5) obsługiwanie ciemni; 

6) przygotowywanie wyników badań 

diagnostycznych do oceny przez lekarza; 

7) pełnienie funkcji inspektora ochrony 

radiologicznej. 

 

17. technik optyk 

1) dobieranie i wykonywanie okularów korekcyjnych 

 i innych pomocy wzrokowych; 

2) wykonywanie pomiarów parametrów układu 

wzrokowego w zakresie niezbędnym dla potrzeb 

dobierania i wykonywania okularów; 

3)  sprzedaż na podstawie zlecenia gotowych pomocy 

wzrokowych, w tym soczewek kontaktowych  

i środków do ich pielęgnacji; 

4) dokonywanie napraw i konserwacji wszelkiego typu 

okularów i innych pomocy wzrokowych; 

5) udzielanie instruktażu w zakresie posługiwania się 

pomocami wzrokowymi. 

18. 
technik 

ortopedyczny 

1) projektowanie i wykonywanie sprzętu 

zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego;

2) dobieranie do potrzeb chorego sprzętu 

zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego; 

3) dostosowywanie przedmiotów ortopedycznych 

do potrzeb użytkowników; 



4) prowadzenie instruktażu posługiwania się 

przedmiotami ortopedycznymi; 

5) dostosowywanie sprzętu codziennego użytku do 

potrzeb osób niepełnosprawnych; 

6) dokonywanie napraw przedmiotów 

ortopedycznych; 

7) kierowanie procesem technologicznym, 

organizowanie stanowiska pracy 

i zabezpieczenie materiałowego procesu 

produkcyjnego; 

8) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, 

technologicznej, ewidencyjnej i materiałowej.  

 

19 
terapeuta 

zajęciowy 

1) planowanie indywidualnego i grupowego programu 

terapii zajecioowej dostosowanej do stanu zdrowia, 

potrzeb i zainteresowań pacjenta; 

2) prowadzenie terapii zajęciowej wśród ludzi chorych 

i niepełnosprawnych; 

3) wykorzystanie w pracy z podopiecznym różnych 

metod terapii zajęciowej; 

4) organizowanie zajęć terapeutycznych w celu 

poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, 

siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów; 

5) prowadzenie działań zmierzających do integracji 

społecznej i zawodowej podopiecznego; 

6) monitorowanie przebiegu terapii zajęciowej; 

7) komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną  

i członkami zespołu  rehabilitacyjnego. 

 

 


