
Zakaj sem se odločila postati fizioterapevtka 

 

Od nekdaj sem vedela, da »ko bom velika« si želim delati v zdravstvu. Po končani osnovni šoli, 

sem svojo izobraževalno pot nadaljevala v črnomaljski gimnaziji, saj sem bila dolgo časa 

prepričana, da bom študirala medicino. No, na koncu sem se odločila za fizioterapijo in te 

odločitve niti najmanj ne obžalujem. Z dnem, ko smo oddali prijavo na faks sem vedela, da se 

moram z ocenami še bolj potruditi, kot če bi vpisala medicino, saj so omejitve na Zdravstveni 

fakulteti izjemno visoke. 

Tekom študija sem spoznala delo na različnih nivojih javnega zdravstva tako v Ljubljani kot tudi 

domači Beli krajini. Želela sem na lastni koži poskusiti kaj pomeni biti fizioterapevt v zdravilišču, 

zdravstvenem domu, bolnišnici ali domu starejših, saj se delo med sabo precej razlikuje. V 

fizioterapiji tekom študija ni nobene specializacije, zato je precej pomembno da sam pri sebi 

ugotoviš kaj te veseli in v kateri smeri si želiš delati. Faks ti da širino in predstavi vsa področja, 

tekom dodatnih izobraževanj in tečajev pa se potem sam dokončno izoblikuješ v določeni 

smeri. 

Zakaj sem se odločila postati fizioterapevtka 

Predvsem zaradi občutka, da nekomu lahko s svojim znanjem pomagaš na poti okrevanja, 

zmanjšanja bolečine. Vsak hvala, vsaka lepa beseda izrečena s strani pacienta mi pomeni 

ogromno. To je tista potrditev, da nekaj pa le delam prav in potrditev sami sebi, da sem se 

odločila za pravi poklic. Velikokrat me kdo, ko mu povem da študiram fizioterapijo  ali pa kdo 

od že poznanih ogovori na način »Ej mene pa tuk križ boli, kaj naj naredim?« ali pa » Zadnje 

cajte mam s koleni probleme, sploh se ne morem počepnit.«. Vedno rada pomagam. Če le 

znam in če je v moji moči. Žal so tudi situacije ko fizioterapija ne more narediti »čudeža« 

predvsem pri kakšnih boleznih kjer se stanje s časom poslabšuje. V takšnih primerih se mi kot 

fizioterapevti trudimo da je pacientu čim bolj ugodno in da je le ta čim dlje lahko kar se da 

samostojen.  Ljudje fizioterapevtom zaupajo, velikokrat prevzamemo vlogo psihologa, 

poslušalca in to je večkrat vredno več od same terapije. Pri svojem delu moraš imeti veliko 

mero empatije, komunikacije in odprtosti s pacientom ter predvsem delati v njegovo korist. 

V letošnjem absolventskem letu pišem diplomsko nalogo in se počasi bližam zaključku študija 

na dodiplomski stopnji. To leto sem hotela izkoristiti za nabiranje novih izkušenj predenj se 

odločim o svoji nadaljnji študijski/karierni poti. Ponujena mi je bila priložnost za delo s 

profesionalnimi športniki in sicer s članskim moštvom hokejskega kluba Olimpija. Ne 

obžalujem odločitve, da sem se zdravstvenemu timu pridružila kot fizioterapevtka, saj si pri 

delu z njimi nabiram zlata vredne izkušnje tudi za v prihodnje. Lepo je okusiti tudi tovrstno 

delo, saj se popolnoma razlikuje od vsega kar sem počela do sedaj. Od mene zahteva veliko 

več časa, saj sem prisotna tako na treningih, kot domačih tekmah in gostovanjih. Sedaj proti 

zaključku rednega dela je tempo tekem res visok, zato je fizioterapevtska miza »polna«. 

Kolikor mi čas dopušča, pomagam tudi na covid oddelku infekcijske klinike v Ljubljani, da 

ostanem v stiku s kliničnim okoljem, kjer prav tako zaradi trenutne covid situacije dela ne 

primanjkuje. 



Biti fizioterapevt je zame poslanstvo. Fizioterapevti moramo ozaveščati ljudi o tem kako 

pomembno je gibanje in zdrav slog življenja. Velikokrat samo masaža ali terapija ne bo rešila 

problema, bolečine, če oseba ne bo spremenila tudi svojih vzorcev zaradi katerih po navadi 

pride do problema. Stroka se razvija in marsikaj se danes več ne dela tako kot se je pred 10, 

15 leti,  tako da s tem ko postaneš fizioterapevt si zavezan k novemu pridobivanju znanja če 

ne do konca življenja pa vsaj do penzije       


