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Przedmiotem działalności jest gabinet fizjoterapeutyczny w Parczewie, świadczący najwyższej jakości
usługi rehabilitacyjne dla szerokiej grupy pacjentów. Zakres usług obejmuje rehabilitację w schorzeniach
ortopedycznych, neurologicznych, terapię wad postawy u dzieci i młodzieży jak również zabiegi fizykoterapeutyczne, masaż leczniczy oraz kinezyterapię z wykorzystaniem specjalistycznych metod terapeutycznych.
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Oferowane usługi:
elektroterapia,
laseroterapia,
terapia ultradźwiękowa,
magnetoterapia,
ćwiczenia (czynne wolne i oporowe, izometryczne, w odciążeniu),
ćwiczenia w koncepcji PNF,
terapia manualna i mobilizacje tkanek miękkich,
masaż ręczny częściowy i całkowity,
Kinesiology Taping.

Właścicielem i założycielem przedsiębiorstwa
jest Kamil Zaworski, ur. 04.07.1985 w Parczewie.
Uzyskał następujące wykształcenie:
2007-2009 – Studia magisterskie, stacjonarne na
Uniwersytecie Medycznym im. prof. Feliksa
Skubiszewskiego w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, kierunek Fizjoterapia, zakończone wynikiem celującym z wyróżnieniem.
2004-2007 – Studia licencjackie, stacjonarne na
Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,
Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu,
kierunek Fizjoterapia, zakończone wynikiem
bardzo dobrym.

2000-2004 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika w Parczewie.
Doświadczenie zawodowe związane są ściśle
z uzyskanym wykształceniem:
Od 10.07.2009 – Stanowisko Młodszego asystenta
fizjoterapii w SP ZOZ Parczew.
01.10.2008-29.10.2008 – Praktyka z zakresu rehabilitacji kardiologicznej w Kardiologicznym
Szpitalu Uzdrowiskowym w Nałęczowie.
01.04.2008-02.05.2008 – Praktyka z zakresu sportu osób niepełnosprawnych w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Lublinie.
24.04.2007-21.05.2008 – Praktyka z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Centrum
Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie.
29.03.2007-23.04.2007 – Praktyka pedagogiczno-fizjoterapeutyczna w Przedszkolu Specjalnym Nr 11 w Lublinie.
05.03.2007-18.05.2007 – Praktyka fizjoterapeutyczna w Klinice Rehabilitacji Akademii Medycznej w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny.
03.07.2006-28.07.2006 – Praktyka fizjoterapeutyczna w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie, Dział
Rehabilitacji.
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27.06.2005 – 22.07.2005 Praktyka pielęgniarska w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Parczewie, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny.
Ukończył liczne kursy i szkolenia:
04.2011 – Uzyskał tytułu Dyplomowanego Terapeuty PNF,
03.2011 – Terapia Manualna
Szkoła Niemiecka Moduł IV,
08.2010 – Terapia Manualna
Szkoła Niemiecka Moduł III,
03.2010 – Terapia Manualna
Szkoła Niemiecka Moduł II,
02.2010 – Kurs PNF Podstawowy,
11.2009 – Terapia Manualna
Szkoła Niemiecka Moduł I,
10.2009 – Kurs Mobilizacja Tkanek Miękkich „Mięśniowo-Powięziowe Uwalnianie”,
02.2009 – Kursu podstawowy metody Kinesiology Taping,
05.2006 – Szkolenie i warsztaty laseroterapii. Nowoczesna laseroterapia w praktyce.
Motywem założenia własnej działalności była
chęć zaspokojenia potrzeb pacjentów, wyrażających się wysokim zainteresowaniem prywatnym
świadczeniem usług, przede wszystkim z uwagi na
długi czas oczekiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne w SP ZOZ Parczew, wynoszący obecnie około
trzech miesięcy. W związku ze stale rosnącą liczbą
osób cierpiących z powodu odwracalnych zaburzeń
funkcjonalnych związanych z „siedzącym” trybem
życia, a także „starzeniem” się społeczeństwa wzrasta zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne.
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W podjęciu decyzji o otworzeniu działalności gospodarczej pomogły ukończone w czerwcu
2009 roku z wynikiem celującym dzienne studia
magisterskie w Uniwersytecie Medycznym im.
Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie na kierunku
Fizjoterapia. Już podczas ich trwania rozpoczął
szkolenia podnoszące kwalifikacje. Prywatna praktyka
pozwoliła na indywidualną
i skuteczną pracę z pacjentami
co z kolei dało możliwość wydłużenia czasu terapii zgodnie
z ich potrzebami. Ważnym
aspektem własnej działalności
gospodarczej jest także możliwość uzyskania dodatkowych
dochodów z uwagi na niesatysfakcjonujące płace w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej.
Firma została założona 18 czerwca 2010, przez
kolejne dwa miesiące prowadzone były prace remontowe, przystosowujące budynek do restrykcyjnych wymogów przewidzianych dla tego typu
działalności. W trakcie remontu dokonano zakupu
wyposażenia gabinetu. Faktyczne rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło we wrześniu 2010.
Zawód fizjoterapeuty stał się pasją i sposobem na
osiągnięcie satysfakcji zawodowej i samorealizacji
właściciela i założyciela przedsiębiorstwa.
W chwili obecnej założyciel kontynuuje edukację w koncepcji PNF w celu uzyskania specjalizacji
ortopedycznej oraz terapię manualną w koncepcji
niemieckiej (egzamin dyplomowy 2012 r.).

