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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Füsioterapeut, tase 7

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Physiotherapist, level 7

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

Füsioterapeut tase 7 on tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna tipp-spetsialist, kes rakendab oma töös kõrgtasemel kliinilist mõtlemist,
tõenduspõhiseid erialaseid teadmisi ja oskuseid. Füsioterapeut lahendab erinevaid rutiinseid ja keerulisi füsioterapeutilisi
probleeme. Juhendab füsioteraapia eriala üliõpilasi kliinilisel praktikal ja/või nõustab teisi oma eriala või teiste erialade
spetsialiste. Vajadusel moodustab ja juhib meeskonda. Füsioterapeut esineb erialaste ettekannetega või koostab erialaseid
juhendmaterjale ning esindab ja arendab oma eriala nii kohalikus kui rahvusvahelises kontekstis. Ta analüüsib ja sünteesib
uusi kutsealaseid ideid ja arengusuundi, osaleb teadusuuringute läbiviimisel ning väärtustab elukestvat õpet.

Tööosad:
Patsiendi/kliendi füsioterapeutiline hindamine:
- Füsioteraapia vajaduse väljaselgitamine.
- Füsioterapeutilise hindamise läbiviimine ja sobivate hindamismeetodite kasutamine.
- Hindamistulemuse analüüsimine.
- Füsioterapeutilise diagnoosi püstitamine.
Füsioterapeutilise töö planeerimine
- Eesmärgi püstitamine.
- Füsioterapeutiliste sekkumiste valimine ja edasise tegevuskava koostamine.
Füsioteraapia läbiviimine
- Füsioterapeutiliste sekkumiste rakendamine.
- Patsiendi/kliendi ja/või tema lähedaste juhendamine.
- Läbiviidava sekkumise analüüsimine ja vajadusel tegevuskava korrigeerimine.
- Abivahendite valimine, soovitamine, kohandamine ja kasutamise juhendamine.
Patsiendi/kliendi nõustamine
- Tervisekäitumise alane nõustamine.
- Motiveerimine (võimestamine) teraapiaprotsessiks ning sobivaks tervisekäitumiseks.
- Patsiendi/kliendi tugivõrgustiku nõustamine.
- Patsiendi/kliendi ja/või tema tugivõrgustiku nõustamine abivahendi valikul ja selle kasutamise osas.
Suhtlemine
- Korrektse erialase terminoloogia kasutamine.
- Sobivate suhtlemismeetodite ja stiilide valimine ja kasutamine erinevates tööalastes situatsioonides.
- Eetiliste tõekspidamiste ja väärtuste tähtsustamine.
Dokumenteerimine
- Hindamistulemuste dokumenteerimine.
- Korrektse erialase terminoloogia kasutamine.
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- Kirjalike materjalide esitamine.
- Teabe esitamine.
Meeskonnatöö
- Kuulamine ja konsulteerimine.
- Osalemine meeskonnatöös.
- Teadmiste ja valdkonna spetsiifika jagamine.

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Füsioterapeut töötab tervishoiu-, sotsiaal-, kultuuri- ja haridusasutuses või erapraksises erinevas vanuses inimestega.

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti Kvalifikatsiooniraamistiku tase 7
Euroopa Kvalifikatsiooniraamistiku tase 7

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

Füsioterapeudi kutse taotlemine ja taastaotlemine toimuvad
dokumentide alusel.
Vajadusel viiakse läbi erialane vestlus taotleja vastavuse
hindamiseks füsioterapeudi kutsestandardile.

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee

