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Stan zdrowia odgrywa bardzo ważną rolę w planowaniu
kariery zawodowej. Pod tym względem kandydatom do
różnych zawodów stawiane są różne wymagania. W
jednych zawodach wymagania te dotyczą dużej siły
fizycznej, w innych natomiast dobrego wzroku lub
prawidłowego słuchu itp.

Aby uzmysłowić sobie fakt, że niektóre zawody
wymagają dużego wysiłku fizycznego, wystarczy
przypatrzeć się np. pracy stolarza, który ręcznie obrabia
drzewo, pracując najczęściej w pozycji stojącej i
wykonując takie czynności, jak struganie, przerzynanie,
dłutowanie, wiercenie itp. Zawód krawca wymaga z kolei
dużego wysiłku wzroku i w związku z tym ci uczniowie,
którzy zamierzają go wybrać, muszą odznaczać się
prawidłową ostrością wzroku i bezbłędnym rozróżnianiem
barw. Dobry słuch warunkuje powodzenie w zawodzie,
np. mechanika pojazdów samochodowych, gdyż w czasie
przeglądów i konserwacji trzeba kontrolować słuchem
bieg pojazdów samochodowych.



Nie można, przy planowaniu kariery zawodowej pominąć
wymagań stawianych kandydatowi w zakresie stanu
fizycznego i zdrowotnego. Warto zapamiętać: nasze
warunki zdrowotne i fizyczne odnosimy, do wymagań
konkretnego zawodu, który zamierzamy wybrać.

Mimo, że ocena stanu fizycznego i zdrowotnego
należy do lekarza, sami zastanówmy się:
Czy przebyliśmy ciężkie choroby, jeśli tak, to jakie?
Czy jesteśmy pod stałą opieką lekarską?
Czy przejawiamy skłonność do chorób?
Czy lekarz zalecił nam noszenie okularów, stosowanie
wkładek ortopedycznych, wykonywanie ćwiczeń
korygujących wady postawy itp.?
Czy z powodu stanu zdrowia korzystaliśmy lub korzystamy
ze specjalistycznych form kształcenia, np. nauczania
indywidualnego, zwolnienia z części zajęć (np. z
wychowania fizycznego).
Jeśli na choćby jedno z tych pytań odpowiadamy „tak”,
warto zgłosić się jeszcze na szczerą rozmowę do lekarza,
który dokładnie oceni nasz stan zdrowia i poradzi, czy ze
względów zdrowotnych możemy wybrać dany zawód.



Grupy dyspenseryjne chorób

Dzieci z ryzyka 
okołoporodowego

Wady wrodzone

Przewlekłe 
zaburzenia 

odżywiania i stany 
niedoborowe

Zaburzenia w 
rozwoju 

somatycznym i 
psychicznym



Wady i choroby 
narządu wzroku

Przewlekłe choroby 
jamy nosowo –

gardłowej i uszu; 
zaburzenia słuchu i 

mowy

Przewlekłe choroby 
układu 

oddechowego oraz 
astma i inne stany 

uczuleniowe

Choroby i 
zaburzenia układu 
krążenia, choroba 

reumatyczna i 
choroby tkanki 

łącznej



Przewlekłe 
choroby układu 

moczowego

Trwałe uszkodzenia 
narządu ruchu i 

zaburzenia statyki 
ciała

Inne choroby 
przewlekłe 
wymagające 

czynnej opieki



Źródła informacji o stanie zdrowia 
ucznia:

 Karta zdrowia ucznia;

 Badania bilansowe;

 Zaświadczenia i opinie lekarskie;

 Opinie lekarzy medycyny pracy;

 Absencja w szkole;

 Samoocena stanu zdrowia ucznia;

 Wywiad zdrowotny z rodzicami.



Przeciwwskazania do pracy zawodowej

 Duże wady wzroku i słuchu;

 Obniżona sprawność ruchowa kończyn górnych

lub dolnych;

 Płaskostopie i choroby kręgosłupa;

 Wady wymowy i słuchu;

 Nosicielstwo chorób zakaźnych;

 Choroby układu oddechowego i krążenia;

 Alergie.



Przeciwwskazanie 

zdrowotne

Branże zawodowe

Duże wady wzroku i 

słuchu

Przeciwwskazania do pracy w zawodach z

branży:

✓ Ekonomicznej

✓ Handlowej

✓ Mechanicznej

✓ Budowlanej

✓ Elektrycznej, elektronicznej, energetycznej

✓ Odzieżowej i włókienniczej

✓ Gastronomicznej

✓ Rolniczej i ogrodniczej

✓ Samochodowej

✓ Fotograficznej



Przeciwwskazanie 

zdrowotne

Branże zawodowe

Obniżona sprawność 

ruchowa kończyn 

górnych lub dolnych

Przeciwwskazania do pracy w zawodach z 

branży:

✓Ekonomicznej

✓Handlowej

✓Mechanicznej

✓Budowlanej

✓Elektrycznej, elektronicznej, 

energetycznej

✓Odzieżowej i włókienniczej

✓Samochodowej

✓Gastronomicznej 

✓Poligraficznej



Przeciwwskazanie 

zdrowotne

Branże zawodowe

Płaskostopie i 

choroby kręgosłupa

Przeciwwskazania do pracy w zawodach z

branży:

✓ Handlowej

✓ Budowlanej

✓ Mechanicznej

✓ Elektrycznej, elektronicznej, energetycznej

✓ Odzieżowej i włókienniczej

✓ Gastronomicznej

✓ Poligraficznej

✓ Medycznej



Przeciwwskazanie 

zdrowotne

Branże zawodowe

Wady wymowy i 

słuchu

Przeciwwskazania do pracy w zawodach z

branży:

✓ Handlowej

✓ Usługowej

✓ Medycznej



Przeciwwskazanie 

zdrowotne

Branże zawodowe

Nosicielstwo chorób 

zakaźnych

Przeciwwskazania do pracy w zawodach z

branży:

✓ Medycznej

✓ Handlowej

✓ Gastronomicznej



Przeciwwskazanie 

zdrowotne

Branże zawodowe

Choroby układu 

oddechowego i 

krążenia

Przeciwwskazania do pracy w zawodach z

branży:

✓ Mechanicznej

✓ Budowlanej

✓ Elektrycznej, elektronicznej, energetycznej

✓ Odzieżowej i włókienniczej

✓ Gastronomicznej

✓ Samochodowej

✓ Poligraficznej



Przeciwwskazanie 

zdrowotne

Branże zawodowe

Alergie

Przeciwwskazania do pracy w zawodach z

branży:

✓ Handlowej

✓ Odzieżowej

✓ Włókienniczej

✓ Gastronomicznej

✓ Samochodowej

✓ Rolniczej i ogrodniczej

✓ Chemicznej

✓ Samochodowej

✓ Poligraficznej

✓ Medycznej


