Lekarz – jest osobą wykonującą zawód medyczny, jego podstawowym zadaniem
jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności badanie stanu zdrowia,
rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenie i rehabilitacji chorych, udzielania
porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej
specjalizacji.
Obok leczenia bardzo istotne znaczenie odgrywa profilaktyka chorób. Lekarze
medycyny mogą podejmować zatrudnienie zarówno w dużych szpitalach jak i
mniejszych zakładach opieki zdrowotnej. Lekarz cały czas podczas swej pracy ma
kontakt z ludźmi, decyduje o leczeniu, podawaniu leków, stosowaniu diety,
prowadzeniu określonego trybu życia, ćwiczeniach rehabilitacyjnych, wizytach
kontrolnych. Wypisuje recepty, prowadzi dokumentację medyczną. Niektórzy lekarze
wykonują prace naukowo-dydaktyczną.

Wymagania psychofizyczne w kategorii wymagań fizycznych:
•

wysoka ogólna wydolność fizyczna,

•

duża sprawność układu mięśniowego,

•

duża sprawność układu kostno-stawowego,

•

duża sprawność narządu słuchu,

•

duża sprawność zmysłu wzroku,

•

duża sprawność zmysłu węchu,

•

sprawność narządów równowagi.

Wymagania psychofizyczne w kategorii sprawności sensomotorycznych:
•

ostrość wzroku i słuchu

•

zręczność rąk i palców

•

czucie dotykowe

•

koordynacja wzrokowo-ruchowa

•

powonienie

•

spostrzegawczość

•

koncentracja

•

cierpliwość, empatia,

•

odporność emocjonalna.

Wymagania zdrowotne
Do wykonywania zawodu lekarza niezbędny jest ogólny dobry stan zdrowia. W
specjalnościach wymagających precyzji szczególnie ważna jest sprawność rąk,
palców i dobry wzrok (bardzo dobra ostrość widzenia, prawidłowe rozróżnianie barw,
widzenie stereoskopowe), dobry słuch, węch, a także wysoka ogólna sprawność
fizyczna. Przydatne są prawidłowy zakres pola widzenia i brak nadwrażliwości na
światło.
Przeciwskazaniem do studiowania na kierunku Lekarskim (jak również do
wykonywania zawodu) są:
•

zaburzenia sprawności kończyn górnych, szczególnie w zakresie zręczności
palców i rąk,

•

zaburzenia sprawności kończyn dolnych w stopniu znacznym,

•

wady i dysfunkcje narządu wzroku, które nie mogą być skorygowane szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,

•

zaburzenia w zakresie rozróżniania barw, widzenia stereoskopowego i
koordynacji wzrokowo-ruchowej,

•

dysfunkcja narządu słuchu w stopniu uniemożliwiającym komunikację
werbalną z pacjentem,

•

znaczące wady wymowy,

•

osoby z chorobami pasożytniczymi,

•

osoby będące nosicielami chorób zakaźnych oraz z chorobami skóry rąk.

