
покращення якості реабілітаційних послуг та їх доступності особам, які їх 

потребують.
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Ерготерапія - це особлива область медицини, і деякою мірою, 

мистецтво про те, як допомогти людям, які мають деякі обмеження здоров'я, 

брати участь в діяльності, що має для них значення, через цілеспрямовану 

активність. Термін «ерготерапія» походить від латинського ergon -  праця, 

заняття і грецького therapia -  лікування, в англійській мові використовують 

термін «occupational therapy» у значенні «заняттєва терапія». Таким чином, 

ерготерапія - це зцілення через діяльність.

В Європі ерготерапія розвивається ще з тридцятих років ХХ століття, 

а в Україні вона з'явилася лише декілька років тому, коли її внесли до 

Державного класифікатора професій.

У світі нараховується понад 1 млрд. людей з інвалідністю, 19% із яких 

мають труднощі в переміщенні. Станом на 01 січня 2021 року, в Україні 2,7 

млн осіб мають інвалідність, у тому числі 222,3 тис. осіб з інвалідністю І 

групи, 900,8 тис. осіб з інвалідністю ІІ групи, 1416,0 тис. осіб інвалідністю 

ІІІ групи, які переважно можуть працювати. Ці особи потребують підтримки 

держави та допомоги фахівців фізичної терапії та ерготерапії.

В Конвенції про права людей з інвалідністю підкреслюється 

відповідальність держави у забезпеченні індивідуальної мобільності та 

розширення наявності та доступності таких засобів для переміщення, як 

інвалідні крісла, вертикалізатори, статичні ходунки, динамічні ходунки, 

інші допоміжні засоби для ходьби, ортези, протези.

15



Мета ерготерапії -  не просто відновити втрачені рухові функції, а й 

заново адаптувати людину до нормального життя, допомогти їй досягти 

максимальної самостійності та незалежності в побуті.

Ерготерапевт або окупаційний терапевт розробляє підхід до кожного 

випадку, щоб допомогти людині стати більш незалежною та покращити 

якість її життя. Ерготерапевти працюють над відновленням великої та 

дрібної моторики після ортопедичної травми для відновлення функцій 

опорно-рухового апарату. Особа з множинними переломами кісток верхньої 

кінцівки та ураженнями нервів звертається із направленням лікаря до 

ерготерапевта. Ерготерапевт підбирає індивідуальну програму фізичних 

вправ для ураженої кінцівки, навчає пацієнта, як правильно контролювати 

набряк, за необхідності виготовляє ортези і складає реабілітаційну програму 

занять для відновлення втрачених функцій.

За відсутності необхідної функції організму, особа використовує 

додаткові засоби та адаптовані способи виконання дій. Прикладом адаптації 

осіб з інвалідністю може бути використання протезів людьми із 

ампутаціями, комп’ютерних систем людьми із паралічем усіх кінцівок, 

створення адаптованого столового приладдя для самостійного харчування, 

використання альтернативного методу одягання сорочки, пристосування 

ванної кімнати до потреб людини, яка користується інвалідним візком тощо. 

Ерготерапевт проводить значну частину часу, щоб навчити близьке 

оточення заохочувати самостійність особи з інвалідністю.

Також ерготерапевт підбирає технічні засоби реабілітації та інвалідну 

техніку, налаштовує й адаптовує їх під конкретного хворого і навчає нею 

користуватися. Асистивні засоби та технології, такі як інвалідні коляски, 

протези, допоміжні засоби переміщення, слухові апарати, пристосування 

для виправлення зору, спеціальне комп’ютерне обладнання та програмне 

забезпечення покращують мобільність, слух, зір і можливості для 

спілкування та повноцінного життя. За допомогою цих технологій люди з
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обмеженими функціями можуть покращити свої можливості, щоб жити 

самостійно та приймати участь у суспільному житті.

Перед державою постала нагальна потреба у сприянні забезпечення 

доступу до асистивних засобів та технологій за помірною ціною для осіб з 

обмеженими можливостями та навчання фахівців галузі «охорона здоров’я» 

навичкам ерготерапевта.

Окупаційний терапевт розробляє підхід до кожного випадку, 

щоб допомогти людині стати більш незалежною та оптимізувати її побут. 

Основне призначення ерготерапії (окупаційної терапії) -  покращити якість 

життя людини. Ерготерапевти повинні працювати з різного роду 

перешкодами, які заважають повноцінному життю осіб з обмеженими 

можливостями, такими як захворювання, інвалідність чи навіть похилий вік. 

Існує багато методів ерготерапії, таких як функціональні ігри, мобілізація 

суглобів, захист суглобів (консультації та навчання), тренування функції 

м'язів, регулювання тонусу м'язів, тренування координації, навчання малим 

правильним рухам, тренування чутливості, тренування сприйняття власного 

тіла, тренування написання текстів та інші навички, що необхідні в 

повсякденному житті.

Висновок. Окупаційна терапія, яка є клієнт-центрованою, враховує, 

чого насправді хоче пацієнт та його найближче оточення. Вона спрямована 

на роботу з пацієнтом, щоб допомогти йому краще виконувати повсякденні 

дії по догляду та самообслуговуванню; навчити використовувати допоміжні 

засоби для переміщення; навчити копінговим стратегіям в подолання 

стресових ситуацій; адаптувати оточення пацієнта з урахуванням 

особливостей його хвороби чи травми.
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