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ПОЗИЦІЙНА ЗАЯВА 

Ерготерапія: професійна автономність 
Ерготерапія – це автономна професія у сфері охорони здоров’я. Послуги ерготерапії надаються 

(призначаються) виключно кваліфікованими ерготерапевтами, велика кількість яких є 

дипломованими випускниками освітніх програм, схвалених Всесвітньою федерацією 

ерготерапевтів (WFOT). Освітні програми з ерготерапії також можуть бути схваленими за 

сприяння національних професійних організацій. Ці організації, як правило, беруть на себе 

відповідальність за дотримання Мінімальних Стандартів WFOT для освіти ерготерапевтів та за 

те, що випускники відповідають визначеним вимогам компетентності. У деяких країнах існують 

зовнішні групи, які відповідають за акредитацію освітніх програм та використовують національні 

освітні стандарти ерготерапії в процесі оцінювання, які дорівнюють або перевершують вимоги 

WFOT. 

Фахівці у сфері ерготерапії є рівноправними членами міждисциплінарних медичних, соціальних 

та реабілітаційних команд та вносять своє унікальне бачення на виконання заняттєвої активності 

у прийнятті рішень щодо розробки послуг та програм для пацієнтів/клієнтів. Ерготерапевти 

використовують процес ерготерапії для оцінки стану здоров’я своїх пацієнтів/клієнтів, 

співпрацюють з ними у виявленні проблем із виконанням занять, залучають їх до постановки 

цілей та стратегій втручання (лікування) та для оцінки результатів. Ерготерапевти працюють у 

різних установах та системах послуг на рівні громади.  

Визнаним голосом професії у будь-якій країні є кваліфіковане керівництво провідної 

національної організації з ерготерапії.  Ця національна організація може приймати різні форми і 

визначається законами відповідної країни щодо регулювання професійних організацій. На 

відповідному організаційному рівні (національному, державному, регіональному чи 

регуляторному рівні) професія повинна забезпечити компетентність ерготерапевтів, дотримання 

ними визначених правил поведінки та етики, втілення ними професійних цінностей, їх 

відповідальну та компетентну поведінку у всіх сферах практичної діяльності. Ті національні 

організації ерготерапії або їх рівнозначні органи (залежно від юридичної структури, як було 

зазначено вище), які не розробили власних професійних стандартів для навчання, освіти чи 

практики, застосовують стандарти WFOT. 

Професія ерготерапевта передбачає безперервне професійне навчання протягом усього життя, а 

також компетентну, етичну та засновану на доказах професійну діяльність з повагою та 

колегіальністю до фахівців зі сфери охорони здоров’я та інших сфер. 

 

  

 


