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Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Terapia zajęciowa jako metoda rehabilitacji

Słowa kluczowe: terapia zajęciowa, 
rehabilitacja

Wstęp

Osoby niepełnosprawne są pod szczególną opieką w systemie polityki spo-
łecznej i są objęte ustawą o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej.Placówki, któ-
re prowadzą rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych prowadzą zajęcia  
w warsztatach terapii zajęciowej. Warsztaty te działają są refundowane z Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podlegają kontroli przez Biuro Pełnomoc-
nika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych [4,6,7,9]. Terapia zajęciowa ma na 
celu działania rehabilitacyjne prowadzące do usprawniania i kompensacji funkcji, 
które zostały zaburzone wskutek niepełnosprawności. W ogólnym ujęciu można 
powiedzieć,że jest to leczenie za pomocą zajęć o różnym charakterze i pracy. Wśród 
zajęć wyróżnia się zajęcia plastyczne, muzyczne, leczenie barwami i kolorami, gry  
i zabawy ruchowe, prowadzenie terapii z udziałem koni czy wyszkolonymi psa-
mi, a także czynności życia codziennego, zaradności osobistej czy samodzielności 
społecznej. Celami szczególnymi w tej metodzie leczenia jest rozwijanie spraw-
ności psychofizycznej potrzebnej w pracy zawodowej, rozwijanie umiejętności  
w różnych technikach terapii zajęciowej i specjalistycznych umiejętności zawodo-
wych ułatwiających podjecie pracy zawodowej. Znaczenie warsztatów w uspraw-
nianiu osób niepełnosprawnych jest przedstawione w raportach, z których wyni-
ka uczestnictwo w większości osobników młodych nie przekraczających 30 rok 
życia natomiast pod względem płci przeważają mężczyźni w stosunku do kobiet 
(56%) [8].
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Materiał i metoda badań

Badania przeprowadzono w roku 2012 w Pracowniach Terapii Zajęciowej  
w Szczecinie oceniając umiejętności Gospodarstwa domowego oraz czystości i 
Estetyki. W badaniu uczestniczyło 30 0sób w wieku 28 – 59 lat o różnym stopniu 
upośledzenia umysłowego. W zasadzie nie ma jednoznacznej definicji upośle-
dzenia umysłowego. Istnieje wiele definicji w tym zakresie, różniących się podej-
ściem do upośledzenia oraz kryteriami, którymi posługuje się dany autor. W lite-
raturze amerykańskiej spotykamy się z definicją upośledzenia umysłowego, jako 
przede wszystkim opóźnieniem zdolności przystosowania społecznego. A. M. Clarke 
i A. B. Clarke definiują ten termin, jako funkcjonowanie intelektu poniżej przecięt-
nej, przy czym upośledzenie to powstaje w okresie rozwojowym oraz towarzyszy mu 
obniżenie zdolności przystosowania się [3,5]. Z kolei polski pedagog, J. Kostrzewski 
określa upośledzenie umysłowe w następujący sposób: jest to istotnie niższy od 
przeciętnego (co najmniej o dwa odchylenia standardowe) poziom funkcjonowania 
intelektualnego o charakterze globalnym wraz z zaburzeniami w zakresie dojrzewa-
nia, uczenia się i przystosowania społecznego, spowodowany przez genetyczne i eg-
zogeniczne czynniki na podłożu względnie trwałych zmian w ośrodkowym układzie 
nerwowym [6,10].Oceniono motorykę dużą i motorykę małą.Pod pojęciem moto-
ryki rozumiemy zdolność do wykonywania ruchów i reagowania ruchem na róż-
ne sytuacje. Wyróżniamy motorykę małą obejmującą ruchy rąk w celu skupienia 
się na wykonywanej czynności oraz motorykę dużą polegającą na wykonywaniu 
obszernych ruchów angażując całe ciało uaktywniając układ nerwowo- koordyna-
cyjny i koncentrację uwagi np. chodzenie czy bieganie. Natomiast motoryczność 
człowieka jest to ogół czynności popod wpływem, których jest możliwe poru-
szanie się w przestrzeni i zmiany położenia ciała lub jego części względem siebie 
[3]. Jest determinowana przez rozwój poszczególnych cech motorycznych czyli 
zdolności cechujące ruchowe możliwości człowieka. Wpływają na nią parametry 
fizjologiczne, mechanizmy biochemiczne oraz właściwości psychiki człowieka. Ba-
daniu poddano następujące cechy:
1. sprawność psychofizyczną obejmującą – motorykę małą, zdolność koncentra-

cji na wykonanie pracy, dokładność w wykonywaniu pracy (rysowanie i pisa-
nie), motorykę dużą na podstawie chodzenia i przemieszczania się, 

2. zaradność osobistą i samodzielność poprzez – dbałość o higienę osobista, este-
tykę wyglądu i ubioru, samodzielność w spożywaniu posiłku,

3. rehabilitację społeczną, w której wyodrębniono – umiejętność odpowiedniego 
zachowania się w miejscach publicznych, uczestnictwo w życiu społecznym,

4. umiejetności interpersonalne – komunikowania się, współdziałanie w grupie.
Badany zespół był oceniany przez zespół terapeutów terapii zajęciowej i psy-

chologa w Ośrodku Terapii Zajęciowej według skali [11].
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Oceniono stopień upośledzenia w badanej grupie stosując klasyfikację WHO 
[11], która określa cztery stopnie jego występowania:
1. lekki niedorozwój umysłowy o ilorazie inteligencji zawartym pomiędzy 52 a 67 IQ
2. umiarkowany niedorozwój umysłowy zawarty między 36 a 51 IQ
3. znaczny niedorozwój umysłowy mieszczący się pomiędzy 20 a 35 IQ
4. głęboki stopień o ilorazie inteligencji od 0 do 19 IQ.

Materiał oceniono na podstawie skali stosując następującą klasyfikację: duże 
postępy, niewielkie postępy, bez zmian, pogorszenie, obniżenie poziomu. Opraco-
wany materiał i zestawiono na Rycinach 1- 6.

Wyniki badań

Poniżej zawarte są dane procentowe motoryki dużej, jak z niej wynika badani 
w Pracowni Terapii Zajęciowej osiągali w trakcie terapii w jednakowym procencie 
(33,33%) duże i niewielkie postępy rehabilitacji niezależnie od stopnia upośledze-
nia (ryc. 1).

Rycina 1. Sprawność psychofizyczna badanych

Źródło: opracowanie własne

W ocenie sprawności psychofizycznej badani w jednakowym procencie (33,3) 
uzyskiwali postępy badani z lekkim niedorozwojem i umiarkowanym, natomiast 
brak było postępów w grupach o niższym stopniu inteligencji (16%).

W odniesieniu do zdolności koncentracji duże postępy odnotowano w gru-
pach o lekkim i (23,3%) a wyraźny braku postępu u osób o głębokim niedorozwoju 
(36,7%).
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Rycina 2. Zdolność koncentracji na wykonywanej pracy

Źródło: opracowanie własne

W przypadku dokładności wykonywania pracy wyniki były zadawalające, 
szczególnie w grupie o lekkim niedorozwoju (33,35) i umiarkowanym (26,7). Dane 
zawiera ryc. 3.

Rycina 3. Umiejętność dokładności wykonywanych prac.

Źródło: opracowanie własne

Rycina 4. Zdolność komunikowania się.

Źródło: opracowanie własne
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Usamodzielnienie danej grupy przejawia się w zdolnościach komunikowania 
się i uczestnictwa w społeczności lokalnej (ryc. 4).Jak z niego wynika w 50% pro-
centach uzyskano poprawę komunikowania się u osób o upośledzeniu lekkim i 
26,7% o lekkim upośledzeniu.

W przypadku uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej (ryc. 5) w badanym 
zespole we wszystkich stopniach inteligencji niewielki odsetek uzyskiwał poprawę 
i i chęć uczestnictwa w działaniach na rzecz grupy.

Rycina 5. Uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

Źródło: opracowanie własne

Znaczącym elementem życia w rodzinie i z rodziną jest zachowanie odpo-
wiedniej higieny osobistej. W trakcie uczestnictwa na terapię duże postępy po-
czynili badani o lekkim upośledzeniu umysłowym (33,3%),brak postępu w grupie 
badanych o znacznym niedorozwoju umysłowym (ryc. 6).

Rycina 6. Dbałość o higienę osobistą.

Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie

Terapia zajęciowa ma na celu ogólne usprawnianie i rozwijanie umiejętności 
wykonywania czynności życia codziennego i do życia w środowisku społecznym. 
Poprzez rozwijanie różnych technik terapii zajęciowej umożliwia rozwijanie pod-
stawowych i specjalnościowych umiejętności zawodowych umożliwiających pod-
jęcie pracy.
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The occupaTioNal TheRapy as The meThod oF The RehabiliTaTioN

Summary

Keywords: occupational therapy, rehabilitataion

The occupational therapy targets general improving and the spread skills of the ex-
ercise of the act of the everyday life and to the life in the social milieu. Across the spread 
of different techniques of the occupation therapy makes possible the spread of basic and 
speciality professional skills making possible the collection of the work. To examine one 



43

M. Umiastowska, M. Jędrzejewska, G. Hagel – Terapia zajęciowa jako metoda rehabilitacji

subjected the group of women aged 28–36 years with the considerable mental handicap. 
One used with the method of the description of chances and one priced on the space of 
three years their skills. One priced skills in the Studio Of The Household and the Studio of 
the maintenance of the Cleanness and the Aesthetics. Within the framework of of individ-
ual programs under examination took 12 women the participation whereof three reached 
these skills in the sufficient degree. Their engagement bore upon acts of the everyday life, 
the personal resource and also the social independence.


