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Kierunek: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 

Nauka trwa: 2 lata (4 semestry) 

Zajęcia odbywają się w formie dziennej 

Podbudowa: ukooczona szkoła średnia 

Nr programu: 322[15] 

 

Terapeuta zajęciowy - osoba, która prowadzi 
różne formy i techniki terapii zajęciowej w 
procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych,  
w celu kompensowania zaburzonych funkcji, 
przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu 
chorobowego lub trwałej niepełnosprawności, 
przygotowania podopiecznego do życia w 
społeczeostwie. 

Wymagania psychofizyczne dla zawodu: 

- odpowiedzialnośd, obowiązkowośd  
- umiejętnośd współpracy w zespole  
- życzliwośd i opiekuoczośd 
- poszanowanie godności osobistej drugiego  
  człowieka 
- uczciwośd 
- poczucie własnej godności 
- samodzielnośd 
- kreatywnośd 
- odpornośd na stres 

Zadania i czynności zawodowe: 

 

- planowanie indywidualnego i grupowego 

  programu terapii dostosowanej do stanu 

  zdrowia, potrzeb i zainteresowao pacjenta, 

- prowadzenie terapii zajęciowej wśród ludzi   

  chorych i niepełnosprawnych, 

- wykorzystanie w pracy z podopiecznymi    

   różnych metod terapii zajęciowej, 

- organizowanie zajęd terapeutycznych w celu    

   poprawy sprawności, zwiększenia zakresu   

   ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej  

   pacjentów, 

- prowadzenie działao zmierzających do 

  integracji społecznej i zawodowej 

   podopiecznego, 

 - współpraca  z członkami zespołu  

  terapeutycznego i rehabilitacyjnego w 

  zakresie planowania i realizacji terapii    

  zajęciowej, 

- monitorowanie przebiegu terapii zajęciowej, 

- komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną   

  i członkami zespołu rehabilitacyjnego, 

- uczenie  podopiecznych wykonywania  

   prostych i złożonych czynności codziennych, 

- dobieranie pracy według wieku, stanu  

  zdrowia, potrzeb i zainteresowao pacjentów 

 

Praca: 

1. Oddziały szpitalne, w tym w szczególności: 
     - rehabilitacji leczniczej 

- ortopedyczne 
- neurologiczne 
- geriatryczne 
- dziecięce 
- psychiatryczne 

2. Psychiatryczne oddziały dzienne   
3. Sanatoria 
4. Warsztaty terapii zajęciowej 
5. Zakłady pomocy społecznej 
6. Dzienne domy pomocy społecznej 
7. Kluby seniora 
8. Środowiskowe domy pomocy społecznej 
9. Świetlice terapeutyczne 
10. Hospicja 
11. Zakłady opiekuoczo-lecznicze 
12. Zakłady pielęgnacyjno-opiekuocze 
13. Szkoły specjalne 

 


