
 

DELOVNA NAVODILA ZA STARŠE
ź S seboj vedno prinesite otrokovo kartico zdravstvenega zavarovanja.

ź V čakalnici se preobujete, vstop v terapijo je samo v copatih.

ź Ob prvem pregledu predložite zdravstveno dokumentacijo, 

ki se nanaša na otrokove težave.

ź Starši pri obravnavah sodelujete in naučene aktivnosti izvajate v domačem okolju.

ź Pravočasno nas obvestite o vašem izostanku.  V kolikor svoje odsotnosti 

ne opravičite v roku 14 dni, vas zbrišemo s čakalnega seznama.

ź Fotografiranje in snemanje obravnave je dovoljeno le s privolitvijo terapevta.

ZDZD
ZDRAVSTVENI DOM
V E L E N J E

Besedilo: Jerneja Čretnik, dipl.del.ter. in Mojca Potočnik, dipl.del.ter.  /  oblikovanje in realizacija: MO Velenje / UUP, april 2017

Trajanje in pogostost obravnav je odvisna od števila otrok, ki so 

vključeni na delovno terapijo. V zadnjem času je otrok čedalje več. 

Žal pa ZZZS, ki je plačnik naših storitev ne sledi potrebam svojih 

zavarovancev, četudi so to otroci, pri katerih je zgodnja obravnava 

bistvenega pomena. ZZZS smatra, da je za potrebe naše razvojne 

ambulante dovolj 0,3 delovnega terapevta. Iz tega razloga smo 

primorani ustvariti čakalne vrste ter zmanjšati pogostost obravnav.

Dodatne informacije:

Telefon: 03 8995 580

e-mail: delovna.terapija@zd-velenje.si

DELOVNA 
TERAPIJA 
pri OTROCIH

Informacije za starše

Fotografije: www.freedigitalphotos.net



KAJ JE DELOVNA TERAPIJA?
Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki s specifičnimi pristopi  pomaga otroku, da se čim 

bolj uspešno vključi v vsakdanje življenje in počne aktivnosti, ki si jih želi početi ali pa se te od 

njega pričakujejo. Obravnava je individualno prilagojena otrokovim potrebam in 

sposobnostim.

KOMU JE NAMENJENA?
Namenjena je otrokom, ki imajo težave zaradi razvojnega zaostanka, cerebralne paralize, 

motnje senzorne integracije, motenj pozornosti, motenj avtističnega spektra in po poškodbah. 

Namenjena je tudi otrokom s specifičnimi učnimi težavami in različnimi stopnjami duševne 

manjrazvitosti.

KAKO SE KAŽEJO TEŽAVE?
ź Nespretna groba, fina motorika in koordinacija.

ź Slabo ravnotežje, otrok pogosto pada, ne zna voziti kolesa, boji se plezanja, 

toboganov, guganja in nepričakovanih premikov.

ź Težave ima  pri učenju novih motoričnih veščin. 

ź Pri sedečih aktivnostih se naslanja ali leži na mizi.

ź Je senzorno preobčutljiv. Otroka motijo oblačila ali umazane roke. Preobčutljiv je 

na vonj, zvok, svetlobo. Rad ima le eno vrsto hrane, težave ima pri sprejemanju 

novih okusov in tekstur hrane.

ź Nima občutka za nevarnost, rad se zaletava. Ima nizek oz. previsok bolečinski prag.

ź Otrok ima specifične učne težave, težave pri branju in pisanju.

ź Ima odkrenljivo pozornost, pri aktivnostih je neorganiziran.

ź V neznanih situacijah se ne znajde.

ź Težave ima pri opravljanju dnevnih aktivnosti.

ź Otrok težko prehaja iz ene aktivnosti na drugo.

ź Ne mara sprememb, rad ima rutino.

ź Rad se igra sam.

ź Otrok je anksiozen, ima vedenjske in čustvene težave.

ź Ima slab očesni kontakt.

KAKO POMAGA DELOVNI TERAPEVT?
Delovni terapevt pomaga otroku izboljšati funkcioniranje na področju skrbi zase, šolskih 

veščin, igre in prostega časa. Delovni terapevt oceni, svetuje in otroka nauči premagovati 

težave in izboljšati njegove sposobnosti. Svetuje tudi staršem, učiteljem in vzgojiteljem. 

SKRB ZASE
Ko otrok odrašča, postane skrb zase vse bolj pomembna. Delovni terapevt pomaga 

otroku in njegovi družini vzpostaviti rutino. Ko je otrok starejši, mu pomaga razviti 

spretnosti in tehnike za lažje opravljanje dnevnih aktivnosti kot so hranjenje, osebna 

nega, oblačenje, uporaba stranišča… Svetuje prilagoditve okolja in pripomočkov za lažje 

opravljanje dnevnih aktivnosti. Išče načine, da otroku olajša vsakdanjik in ga uči 

samostojnosti

ŠOLA IN DELO
Učenje in produktivnost je za otroka bistvenega pomena in mu odpira nove priložnosti v 

življenju. Delovni terapevt svetuje pravilne položaje otroka med šolskim delom. Predlaga 

aktivnosti in igre, kjer bo lahko otrok pridobil nove izkušnje in znanje. V šolskem obdobju 

sodeluje z vzgojitelji in učitelji. Svetuje strategije in prilagoditve, da bo otrok uspešen pri 

šolskih veščinah kot je pisanje, rezanje s škarjami, skrb za šolske potrebščine, sledenje 

učni snovi, opravljanje domačih nalog.

IGRA IN PROSTI ČAS
Prostočasne aktivnosti so za otroka izjemnega pomena. Med igro se otrok uči in sklepa 

nova prijateljstva. Delovni terapevt svetuje in pomaga, da otrok med igro razvija 

domišljijo, doživlja uspeh, je ustvarjalen in se uči. Spodbuja ga, da razvija interese, se 

vključi v igro z vrstniki. Z igrami, ki vsebujejo plezanje, skakanje, tekanje in plazenje, mu 

pomaga, da razvija motorične spretnosti kot so mišična moč, koordinacija in ravnotežje. 

Senzorno preobčutljivim otrokom pomaga, da jih hrup, svetloba, dotik in gibanje ne 

ovirajo pri igri in delu.

                       

V našem zdravstvenem domu obravnavamo otroke po metodi senzorne integracije. 

Za izvajanje terapije imamo ustrezno opremljen prostor, ki omogoča otroku številne 

in raznolike senzorne izkušnje.

Kaj je senzorna integracija?
Senzorna integracija je nevrološki proces, ki organizira dražljaje iz telesa in okolja in s tem 

omogoča posamezniku učinkovito interakcijo z okoljem« (Ayres 1985). Za dobro počutje 

in preživetje je pomembno, da od obilice dražljajev ki jih dobimo, zaznamo le tiste, ki 

nam trenutno koristijo.  Le tako lahko določeno situacijo hitro in avtomatično 

interpretiramo ter se nanjo ustrezno in učinkovito odzovemo.

      

Ni lepšega, kot veseliti se z otokom 
njegovih uspehov in  novih dosežkov!


