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Delovna tenapija je sorazmerno
rnlada in hitro razviiaiota se

stroka, ki posameznika obravnava
celostno in v tesni povezavi z
njegovim okoljem. Prepoznati,
razurneti in prepreiiti teiave,
ki se kot posledica moteni v
duievnem zdravju odraiajo na
posarneznikovert delovan!u,
ie vsakodnevni izziv v praksi
delovnega teraBevta. Strokovna
podkovanost, empatiia in
kreativno razmiiljanje Pa so
odlike delovneEa terapevta, ki je
uporabniku enakovreden partner
pri iskanju poti v boli kakovostno
iivljenje.

Ze vse od zatetka razvoia delovne
terapije si delovni teraPevti
prizadevamo k poveianju
prepoznavnosti stroke in Sirjenju

terapevti dosegamo tako, da ljudem
omogoiamo opravljanje aktivnosti
ali pa s prilagoditvijo aktivnosti,
prilagoditvijo okolja oziroma uporabo
ustrezn ih pripomotkov.
Delovna terapija je Poleg
psi hofarmakoterapije in psihoterapije
izredno pomembna oblika zdravljenja
oseb s teZavami v duievnem zdravju.

Kdo je delovni terapevt?
Delovni terapevt je zdravstveni
delavec, ki obravnava posameznike,
katerih vsakodnevno 2ivljenje je
ovirano, omejeno ali oteZeno zaradi
posledic poikodbe, bolezni ali motenj
v duievnem in telesnem razvoju ali
staranja. Pri svojem delu uporablja
predvsem razli(ne teraPevtske
aktivnosti in tehnike. Lastnosti,
znacilnosti in zahteve teh aktivnosti
oblikuje in uporabi tako, da z njimi
vzpostavlja, izboljSuje in vzdr2uje cim
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svojega delovanja v lokalnih
skupnostih ter s tem tim iirii populaciji
omogoiiti dostop do delovne terapije.
Svetovni trendi gredo namrei v smeri
krajianja obdobja hospitalizacije in
ohranjanja ljudi, predvsem starej5ih,
v domaii oskrbi, ob rehabllitaciji
na domu. Tem trendom sledimo
tudi v Psihiatritni bolniSnici ldrija,
saj je poskrbljeno za kontinuiteto
obravnave na domu oziroma v
skupnosti, veliko pa priiakujemo tudi
od zakona o dolgotrajni oskrbi in negi,
s katerim bi delovni terapevt postal
pomemben tlan tima za oskrbo na

domu. Zaradi politiine in gospodarske
krize v Sloveniji se je sprejetje tega
zakona zamaknilo, vendar Pa bi
morala biti prioriteta na5e druZbe
kakovost 2ivljenja starejiih.

Delovni terapevti delujemo predvsem

na sekundarni in terciarni ravni
(bolni5nice, klinike, in5tituti), manj
pa na primarni (lokalni) ravni. V
Sloveniji trenutno deluje pribli2no
500 delovnih terapevtov, kar je 25 na

100.000 prebivalcev, v tujini (Nemtija,
lrska) pa deluje do '100 delovnih
terapevtov na'l 00.000 prebivalcev.

Kaj je delovna terapija?
Delovna terapija je zdravstvena
stroka, ki ljudem pomaga Ponovno
izvajati aktivnosti, ki jih iz razlitnih
vzrokov (okvara, bolezen, prizadetost)
ne morejo vei. Vkljuievanje v za njih
smiselne vsakodnevne aktivnosti
pozitivno vpliva na zdravje in dobro
potutje. Delovna terapija je kljuini
dejavnik rehabilitacije, ki pacienta
vrne v 2ivljenje oziroma na delo Po
teZki bolezni ali po5kodbi.
Primarni cilj delovne teraPije
je usposobiti ljudi za tim bolj
kakovostno in samostojno izvajanje
vsakodnevnega aktivnosti z

namenom izbolj5anja zdravja in
potutja, da zalivijo cim bolj Polno
in kakovostno. Ta cilj delovni
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bolj samostojno delovanje oseb, kijih
obravnava. Aktivnost je lahko uienje
in samostojno izvajanje posameznih
veiiin, kot je na primer trening
pisanja, umivanje zob, lahko pa
pomeni uienje zahtevnejiih delovnih
navad, prilagajanje domacega in
delovnega okolja spremenjenim
funkcionalnim zmo2nostim, skrb zase
in za druZino in podobno.

Katere aktivnosti delovni terapevt
izbere in kako jih uporabi, je
odvisno od vrste bolezni, poikodbe
oziroma vrste in obsega prizadetosti.
Najpogostejie prizadetosti so dujevna
bolezen, motnje v duievnem in
telesnem razvo)u, stanja po obolenjih
in poikodbah moZganov, telesne
prizadetosti in staranje.

Cilj delovne terapije
Uporaba kakovostnih klinitnih
smernic v delovni terapiji lahko
utinkovito izboljiuje posameznikovo
delovanje in neodvisno 2ivljenje,
saj izboljiuje njegovo dejavnost in
zdravje ter zmanjiuje zaplete in
ucinke hkratnih obolenj. To prinaia
korist posameznikom in druZbi, saj
pomeni veijo osebno avtonomijo in
bolj5e moZnosti za sodelovanje na
vseh podrocjih clovekovega delovanja.
Dokazano je, da je rehabilitacija
uiinkovita ne le pri izboljievanju
posameznikovega delovanja in
neodvisnega 2ivljenja, temvei tudi pri
zmanjSevanju stroikov, ki jih povzroca
odvisnost.

Klinitne smernice v delovni terapiji so
usklajene s cilji rehabilitacijskega tima,
v katerem delovni terapevt deluje.
Glavni cilj rehabilitacije je osebam z
zmanjiano zmo2nostjo omogoiiti,
da 2ivijo, kot bi same Zelele, kljub
omejitvam, ki so posledica po5kodb
ali bolezni ali njihovih osebnih
dejavnikov.

Cilj delovnega terapevta je cim vetja
samostojnost in tim bolj kakovostno
Zivljenje oseb, ki so mu zaupane v
obravnavo. To je odvisno od vrste in
stopnje teZav, 2ivljenjskih okoliicin,
dosegljivih moZnosti, predvsem
pa od priiakovanj in potreb oseb.
Pri duievnem bolniku je rezultat
obravnave lahko to, da se nauci
obvladovati stiske skozi ustvarjalnost,
pri bolniku po kapi je to lahko
samostojna skrb zase - oblatenje,
umivanje, pri bolniku s poSkodbo
glave pa premagovanje teZav z
ucenjem in s spominom.

Delovna terapija in
duievno zdravje
Du5evno zdravje ni pojem sodobnega
tasa, to je pojem, ki je star toliko, kot
je staro tloveitvo. Duievno zdravje
opredeljuje ilovekovo notranje stanje
(kot so sreia, osebno zadovoljstvo,
dobro poiutje ...), ilovekove odnose
z drugimi in njegovo delovanje
(razumevanje drugatnosti, uspeh pri
delu, v ioli, sluZbi ...) in navsezadnje
je duievno zdravje tudi sposobnost
cloveka, da obvladuje svoje 2ivljenje
ter se uspeino sooda z razlicnimi
Zivljenjskimi situacijami, nalogami,
obremenitvami in teZavami. Zaradi
simptomov bolezni je bolnik prizadet,
njegovo funkcioniranje je slabje,
manj utinkovito reSuje vsakdanje
probleme.

Utrip lokalne skupnosti

delovna terapija kot zdravstvena
stroka v veliki meri pripomore k
izboljianju.

Delovna terapija na podroiju
duievnega zdravja predstavlja
pomemben del aktivnih pristopov v
obravnavi duievnih motenj in teZav
v vseh starostnih obdobjih tako v
njihovi akutni kot kronitni fazi.
Delovni terapevt se uspeino vkljutuje
tekom celotnega procesa zdravljenja
- od diagnosticiranja, ponavadi
znotraj institucije, pa vse do nadaljnje
obravnave v skupnosti.
Za bolnike je znatilno, da pomoi
poi5tejo dokaj pozno - iele, ko jim
simptomi pomembno onemogoiajo
funkcioniranje in 2ivljenje. Vendar bi
lahko zgodnje zdravljenje razliinih
strokovnjakov v fazi, ko so simptomi
5e blagi alizmerno izraleni, prispevalo
k bolj ugodnemu poteku in izidu
bolezni.

Delovna terapija v
Psihiatriini bolniSnici
ldrija
V Psihiatritni bolniSnici tdrija delovni
terapevti izvajamo delovno terapijo,
usmerjeno v pacienta. Ta pristop nam
omogoia, da pacient sodeluje pri
funkcionalni izvedbi in da izpolnjuje
svoje okupacijske vloge v razlitnih
okoljih. Pacient aktivno sodeluje pri
postavljanju prioritetnih ciljev, ki so
tudi center ocenjevanja, obravnave in
kontne ocene.

Najpogostejie duievne motnje so
depresija, shizofrenija, blodnjava
motnja, bipolarna motnja
razpoloZenja, panitna motnja,
anksioznost, razlitne oblike
odvisnosti, demenca ...

Duievna motnja pri razlicnih ljudeh
poteka razlicno. Najboljia obramba
pred poslabianjem bolezni so urejeno
Zivljenje, stabilni odnosi, pomembna je
podpora bliZnjih, tudi redno jemanje
zdravil prepretuje poslabianja.
Po nekaterih podatkih ima vsako
leto 23 odstotkov prebivalcev
razvitih drZav pomembno duievno
motnjo, vendar jih ima le polovica
tako hude simptome, da motijo
vsakdanje funkcioniranje; ravno
pri vsakodnevnem delovanju lahko
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Sprva je delovna terapija naravnana
individualno, pozneje pa ob
izbolj5eva nju bolezn i sled i vkljuteva nje
v skupinske terapevtske aktivnosti. Pri
aktivnostih upoitevamo, kaj pacient
2eli, kaj ho(e izvajati in kaj svojci in
okolje od njega priiakujejo.
Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru
delovne terapije, zajemajo vsa
podrotja v 2ivljenju posameznika:
skrb za samega sebe (osebna
higiena, oblaienje, obuvanje, hoja,
nakupovanje ...), gospodinjske
aktivnosti (kuhanje, likanje, pranje
perila ...), utenje, opravljanje dela v
sluZbi, na vrtu, prostoiasne aktivnosti
(slikanje, branje, Sport . ) ter
vkljuievanje v dru2bo.
Za uiinkovito zdravljenje in hitrejSo
vrnitev v domaie okolje svoje
terapevtske programe dopolnjujemo
z dodatnimi aktivnostmi, ki
paciente spodbujajo k dejavnemu
in vsestranskemu vkljuievanju v
terapevtske programe (koncerti,
izleti, razstave, potopisna predavanja,
trim pohodi, kulinariine aktivnosti
...). Na gerontopsihiatriinem oddelku
se izvaja tudi terapija s pomotjo psa

v sodelovanju z zavodom PET. Veiji
projekti, kijih vsako leto organiziramo
delovni terapevti v Psihiatritni
bolniSnici, so slikarski Ex-tempore,
Maksov spominski Sahovski teden ter
kulturno-5portni teden. Redno pa
izdajamo tudi bolniSnicno glasilo, v
katerem so prispevki naiih pacientov.

Svetovni dan delovne
terapije
Svetovni dan delovne terapije, ki ga
vsako Ieto obeleZujemo 27. oktobra,
bo letos potekal pod sloganom
>Obveitaj. Navduiuj. Vplivaj<. V
Psihiatritni bolniSnici ldrija bomo
terapevtske programe dopolnili
z dodatnimi aktivnostmi, ki bodo
paciente spodbudile k aktivnemu
in vsestranskemu vkljuievanju ter
promociji delovne terapije. Tako
bomo 2e v torek popoldan, 24. 10.
2017, pripravili kulinariine aktivnosti
v terapevtski kuhinji, v sredo,25.
10. 2017, nadaljevali z aktivnostmi
skozi igro, popoldan pa prisluhnili
potopisnemu predavanju o Kirgiziji.
Zakljuiili bomo v ietrtek, 26. 10.

2017, s predstavitvijo pomena telesne
aktivnosti z vidika delovne terapije
in predstavitvijo same stroke delovne
terapije za vse tiste, ki jim je ta 5e

premalo poznana. Za poveianje
prepoznavnosti naie stroke in
Sirjenje naiega delovanja v lokalnih
skupnostih bodo na razpolago tudi
informativne zloZenke, letaki in
plakati.

Kaj pomeni delovna
terapija tistim, ki so se z
njo 2e sretali?
>Sprostitev vseh mojih iustev,
preusmeritev misli v delo, izralanje
sebe in svojih iustev.<
>Pridobivanje veStin, ki jih
potrebujemo za vsakdan.<
>Kakovostno preZivljanje prostega
iasa, uienje novih stvari.(
>Delovna terapija mi zapolni dan.<
>Potutim se zelo dobro, ko vidim, da
zmorem veliko sam opraviti.<
>Preusmeritev misli.<
>Delo, rekreacija, boljie pocutje.<

Kadar posameznik zatuti, da teZavam
ne bo kos, da ne zmore normalnega
vsakodnevnega ritma, se vse bolj
umika in izgublja v zaiaranem
krogu prikrivanja znakov bolezni,
je pomembno, da poi5ie strokovno
pomoi. lntervencije delovne terapije
posku5ajo vplivati na pacienta, da je
sposoben vzpostavljati in vzdrZevati
kakovostne odnose v svojem Zivljenju

Kolektor / Letnik 77 I 3t. 84 I Jesen 2017

in da se kljub bolezni/motnji/okvari v
Zivljenju nauti spopadati z ovirami na
pozitiven in konstruktiven naiin.

Delovna terapija usmerJa
posameznika, da prepoznava svoje
sposobnosti, da ne glede na okoliSiine
iSie smisel svojega Zivljenja in mu
sledi, da je nenehno v stiku s samim
seboj, kar mu omogoia, da je vedno v
centru svojega lastnega 2ivljenja.

Ljudje, ki imajo duievne teZave, so
5e vedno pogosto diskriminirani,
stigmatizirani, odrinjeni, spregledani
in deleZni razliinih oblik psihicnega
nasilja. Posameznikom z duievno
motnjo moramo zagotoviti
spo5tovanje, omogociti enake pravice
kot vsem drugim in zaicititi njihovo
dostojanstvo.

Delovna terapija prispeva k
izboljianju kakovosti Zivljenja za vse.
Naj bo Zivljenje polno in v pravem
ravnovesju.
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