
Fizjoterapeuto
Pracuj z nami !

REKRUTACJA

TOP
rekrutacja



Oihana – fizjoterapeuta 
w szpitalu Bichat – 
Claude-Bernard. Opowiada 
o swojej pracy :

Działania fizjoterapeutyczne podejmujemy już  
w ostrej fazie choroby. Różnorodność schorzeń 
  pacjentów skłania cały personel medyczny 
   do ścisłej współpracy. Dzięki pracy zespołowej 
     stale poszerzamy swoją wiedzę i umiejętność 
        pracy w grupie. Pracujemy 
            w grupie w przyjaznej 
                 atmosferze. 

fizjoterapeuta
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Dr Jean-Pascal Devailly

Fizjoterapeuta jest głównym 
aktorem w systemie szpitalnym 
medycyny fizycznej i rehabilitacji.  
Odgrywa kluczową rolę na 

każdym etapie rehabilitacji szpitalnej,   
ambulatoryjnej oraz poszpitalnej.  
Fizjoterapeuci realizują proces fizjoterapii  
zgodnie z potrzebami pacjenta, uczestniczą  
w kompleksowej rehabilitacji we współpracy  
z całym zespołem medycznym  
i paramedycznym.

Nasze zasady :
Kompleksowo i efektywnie

n 3 lekarzy
n 30 fizjoterapeutów
n 5 ergorerapeutów
n 2 ortofonistów
n 1 neuropsycholog
n 3 opiekunki socjalne
n  1 pielęgniarka / pielęgniarz
n  1 specjalista Adoptowana Aktywność Fizyczna
n 1 sekretarka
n 2 osoby kierujące zespołem
 Tworzą oddział Medycyny Fizycznej i Rehabilitacji 
w szpitalu Bichat – Claude- Bernard.

Fizjoterapeuci ściśle współpracują 
z całym zespołem medycznym aby 
zapewnić kompleksową opiekę 
wszystkim pacjentom.

Praca zespołowa : 
siła naszego zawodu 
w szpitalu

Wielodyscyplinarny zespół medyczny  
oddziału Medycyny Fizycznej i Rehabilitacji

fizjoterapeuta
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Działania medyczne 
fizjoterapeutów

➜ Ortopedia-reumatologia : rehabilitacja 
kończyn górnych i dolnych, zaopatrzenie orto-
pedyczne, uczestnictwo w programie edukacji 
pacjentów z przewlekłymi chorobami reumaty-
cznymi stawów

➜ Neurologia : rehabilitacja pacjentów po udarze 
mózgu

➜ Medycyna Fizyczna i Rehabilitacja : rehabili-
tacja neurologiczna w szpitalu dziennym

➜ Kardiologia-Pulmonologia : rehabilitacja 
kardiologiczna i oddechowa u pacjentów po 
przeszczepach płuc i serca, uczestnictwo w  
programie edukacji pacjentów z przewlekłymi 
chorobami układu oddechowego

➜ Geriatria : rehabilitacja osób starszych

➜ Oddział reanimacyjny

Kardiologia i Pulmonologia

Ortopedia i Reumatologia

Neurologia
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Nasza organizacja

➜ Zespół szpitala dziennego Medycyny Fizycznej 
i Rehabilitacji…

➜ Zespół zapewniający opiekę pacjentom  
hospitalizowanym w pozostałych 5 oddziałach :

Geriatria

Reanimacja

Kardiologia 
i pulmonologia : 

przeszczepy 
serca i płuc

Ortopedia 
i Medycyna 

internistyczna 

Geriatria

Oddział 
reanimacyjny 

(tutaj fizjoterapeuci 
pracują codziennie 
w godzinach 8-19)

Neurologia : 
wczesna 

rehabilitacja 
poudarowa
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Gdy przyjedziesz otrzymasz kompana : każdego 
dnia poznasz nowego fizjoterapeutę, który 
będzie Ci towarzyszył aby zapoznać Cię z danym 
oddziałem oraz specyfiką pracy w szpitalu.

Po zapoznaniu się z każdym oddziałem  
koordynator przydzieli Cię do jednego z nich.  
W późniejszym okresie w zależności od 
dostępnych miejsc będziesz mógł zmienić  
oddział. Raz w roku fizjoterapeuci mogą otrzymać 
specjalistyczne szkolenie, które są wymagane  
do pracy w niektórych oddziałach.

Theo, młody fizjoterapeuta i Oihana, która pomaga  
początkującym fizjoterapeutom wyjaśnia jak funkcjonują 
na oddziale reanimacji.

Jak wyglądał wasz pierwszy dzień 
z pacjentami na oddziale reani-
macyjnym ?
Théo / Poznałem fizjoterapeutów  
z oddziału, którzy wyjaśnili mi 
organizację pracy w ciągu dnia. 
Aby zapoznać się z otoczeniem 
oddziału reanimacyjnego zaprezen-
towano mi pomieszczenia, cała 
ekipę medyczną, organizację oraz 
specyfikę pracy.
Oihana / Nowym pracownikom 
prezentujemy cały oddział oraz 
typy patologii. W trakcie pierwszego  
miesiąca integracyjnego każdy  
nabywa wiedzę i umiejętności, 
których nie uzyskał w szkole.

Jakie szczególne umiejętności  
nabywa fizjoterapeuta ?
Théo / Uczy pacjentów samod-
zielnego oddychania oraz nabywa 
umiejętność podejmowania decyzji, 
np. kiedy należy odłączyć pacjenta  
od respiratora.

Oihana / Najważniejsze jest aby 
zdawać sobie sprawę z otoczenia 
pacjenta (intubacji, tracheotomii 
itp.) oraz jego stanu klinicznego 
np. duszność, świadomość… przed 
każdym aktem fizjoterapii. Nabywa 
się również wiedzę na temat leczenia  
odwykowego.

Oddział reanimacyjny składa się 
z kilku jednostek (medycznej,  
ogólnej i chirurgicznej), czy stoso-
wane techniki fizjoterapeutyczne 
są wszędzie takie same ?
Oihana / W ostrych oddziałach 
tak, w pozostałych działania fizjo-
terapeutyczne są bardziej konwen-
cjonalne ale nadal niezbędna jest 
specjalizacja do pracy po tracheoto-
mii oraz w zaburzeniach połykania.

Co jest interesujące dla młodego, 
początkującego fizjoterapeuty ?
Théo / Możliwość pracy w wysoce 
wyspecjalizowanym zespole 

medycznym, nauka technik poro-
zumiewania się za pomocą gestów. 
Pierwszą praktykę fizjoterapeuta 
zawsze odbywa z doświadczonym 
profesjonalistą.
Oihana / Nauka niezbędnej do pracy  
wiedzy, aby móc samodzielnie 
pracować z pacjentem, umieć ocenić 
sytuację i rozpoznać niezbędne  
kryteria kwalifikacji pacjentów do 
dalszego postępowania medycz-
nego.

Czy uważasz, że ta nauka jest 
niezbędna aby pracować samo-
dzielnie ?
Théo / Tak, uważam że bardzo 
ważna ponieważ podczas studiów  
oddział reanimacyjny nie jest 
tak szeroko omawiany. Kursy 
nie zapewniają nauki wszystkich 
niezbędnych technik pracy oraz 
urządzeń. Tylko praca w zawodzie  
pomaga opanować niezbędne 
umiejętności praktyczne.

Béatrice
Chapin-Bouscarat,
główny koordynator 
oddziału

Każdego dnia starszy 
fizjoterapeuta wyjaśni Ci 
organizację danego oddziału oraz 
zapozna z zespołem medycznym. 
Wytłumaczy również lokalizację 
dokumentacji medycznej, 
nauczy Cię wypełniać kartę 
pacjenta oraz obsługiwać 
medyczny program komputerowy. 
Pamiętaj, że w szpitalu 
należy przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy aby uniknąć 
zakażeń szpitalnych.

Twoja integracja 
w zespole : 
nasz priorytet !
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Pracuj w HUPNVS,
Co proponujemy :

Finansowanie studiów
Szpital oferuje możliwość finansowania 
studiów przez 12 do 24 miesięcy.

Premię instalacyjną
W drugim miesiącu otrzymasz premie  
instalacyjna w wysokości 1900 €.

Urlop
Jako pracownik publiczny szpitala w 
każdym roku otrzymasz 25 dni urlopu 
wypoczynkowego oraz 18 dni urlopu  
dodatkowego.

Dostęp do żłobka dopasowany do Twoich  
godzin pracy. 

Serwis socjalny Grupa szpitali Komitet 
firmowy AGOSPAP.

Dojazd do szpitala : dobre 
połączenie komunikacyjne 
transportem publicznym : 
n  PC : stacja Porte de Saint-Quen lub Hopital  

Bichat – Claude-Bernard
n  Bus : 540, 81, stacja Porte de Saint-Ouen

60, 95, 137, stacja Porte Montmartre  
31, stacja Guy-Moquet

n  Métro : linia 13, stacja Porte de Saint-Ouen
n  RER : linia C, stacja Saint-Ouen (15 min 

pieszo) lub stacja Porte de Clichy (potem 
autobus PC)



Chcesz do 
nas dołaczyc ?
To bardzo proste !
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➜ Béatrice Chapin-Bouscarat, 
główny koordynator oddziału 
Medycyny Fizycznej i Rehabilitacji

Skontaktuj się z nami :

Hospital Bichat – Claude-Bernard 
46 rue Henri Huchard  
75877 Paris Cedex 18

Dyrektor oddziału : 
n  Prof. Alain Yelnik 

Kierownik oddziału :
n  Dr Jean-Pascal Devailly 

Pôle AGAP  
(Punkt uzależnień geriatrii, psychiatrii) 

beatrice.chapin-bouscarat@aphp.fr

01 40 25 79 54

Dołącz do nas na portalach społecznościowych !

twitter.com/HUPNVS

Hôpitaux Universitaires 
Paris Nord Val de Seine

Strona internetowa szpitala :

hupnvs.aphp.fr

Z przyjemnością 
Cię poznamy !


