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Ерготерапія (працетерапія, заняттєва терапія) —

комплекс реабілітаційних заходів у особи із порушенням 
психічних або фізичних функцій організму, спрямованих на 
відновлення повсякденної діяльності людини із урахуванням 
наявних фізичних обмежень.



Мета опанування дисципліни в контексті 
підготовки фахівця з медсестринства

Формування у здобувачів вищої освіти глибоких теоретичних 
знань і практичних навиків з медсестринства з ерготерапії, а 
саме підтримання або відновлення здатності людини 
повернутися до рівня незалежності, або ж зменшення її 
функціональних обмежень. 



ЗНАЧЕННЯ 
МЕДСЕСТРИНСТВА В ЕРГОТЕРАПІЇ

В багатьох розвинених країнах Європи (Німеччина, Чехія) та США 
ерготерапія є невід’ємною частиною медичного процесу, яка: 

- Покращує якість лікування

- Значно прискорює відновлення функцій органів і систем організму

- Допомагає хворому розвинути навички самообслуговування

- У випадку інвалідності допомагає пристосуватись до максимально 
активного життя в нових умовах, які сталися в результаті травми чи 
захворювання, а також до більш повної інтеграції у всі сфери діяльності 
людини.



Основними завданнями вивчення дисципліни
• вивчення протоколів надання медстринської допомоги 

пацієнтам в ерготерапії

• формування вмінь і навичок самостійно надати 
медсестринську допомогу пацієнтам з ерготерапії

• сприяння розвитку здібностей здобувачів вищої освіти до 
організації навчання в межах компетентності сестри/брата 
медичних для пацієнтів з ерготерапії.

ЗА УМОВ СВОЄЧАСНОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ЕРГОТЕРАПЕВТІВ 
КІЛЬКІСТЬ НЕПОВНОСПРАВНИХ ЛЮДЕЙ МОЖЕ БУТИ ЗНАЧНО 

МЕНШОЮ!



Хто найбільше потребує ерготерапевтичної
допомоги?

В усьому світі постійно зростає число людей, які потребують 
відновлення здоров’я, втраченого з різних причин.

А це, насамперед:

- діти-інваліди

- інваліди промисловості

- після перенесених захворювань різного характеру (інсульт)

- спортсмени, в т.ч. параолімпійці (для яких спорт став їх видом 
професійної діяльності)

- військовослужбовці (кількість постраждалих яких сьогодні 
зросла внаслідок АТО). 



Сфера реалізації набутих знань і вмінь у 
майбутній професії з курсу «Медсестринство в 

ерготерапії» :
• лікарні (травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії,

цереброваскулярній патології, кардіології та пульмонології),
денні стаціонари, госпіталі

• реабілітаційні центри, санаторії, профілакторії

• фітнес-центри, спортивні клуби, інваспорт, спортивно-
оздоровчі табори

• у сфері соціальних послуг, будинках для людей похилого віку, 
спеціалізованих закладах освіти



Вивчення дисципліни дозволить майбутнім сестрам/братам 
медичним –

❖брати участь у міжнародних програмах студентського обміну 
з ЗВО-іноземними партнерами, 

❖організовувати літні школи для студентів медичних 
спеціальностей, 

❖бути членами чи організаторами волонтерських програм



А ВИ ВОЛОДІЄТЕ НАВИЧКАМИ ВІДНОВЛЕННЯ 
ОРГАНІЗМУ ЗГІДНО МІЖНАРОДНИХ ПРОТОКОЛІВ?

ЯКЩО НІ?

ТОДІ, МИ З НЕТЕРПІННЯМ ЧЕКАЄМО 

САМЕ НА ВАС!

«МЕДСЕСТРИНСТВО В ЕРГОТЕРАПІЇ»


