27 Οκτωβρίου: Παγκόςμια Ημζρα Εργοκεραπείασ
Η Εργοκεραπεία με απλά λόγια

Σκεφτείτε πόςα πολλά πράγματα κάνουμε μόνοι μασ κάκε μζρα, όπωσ το να ςθκωκοφμε
από το κρεβάτι, να πλυκοφμε, να ετοιμάςουμε ζνα πρόχειρο γεφμα, να μετακινθκοφμε
από και προσ τθν εργαςία μασ ι τθν αγορά, να ςυναντιςουμε φίλουσ, να διαβάςουμε
ζνα βιβλίο αλλά και να φροντίςουμε τα παιδιά μασ, τουσ γονείσ μασ ι το ςπίτι μασ.
Κάκε ζνα από αυτά που κάνουμε ςτθν κακθμερινότθτά μασ ονομάηεται έργο.
Σκεφτείτε πόςο αλλάηει θ ηωι μασ όταν για κάποιο λόγο δεν κάνουμε ζνα τζτοιο
κακθμερινό ζργο για αρκετό καιρό, όπωσ να πλυκοφμε για μία εβδομάδα. Συνικωσ
νιϊκουμε άβολα και φροντίηουμε να επανζλκουμε ςτθν κακθμερινότθτά μασ, για να
νιϊςουμε καλφτερα, να νιϊςουμε φυςιολογικοί.
Σκεφτείτε τϊρα ζναν άνκρωπο που κζλει να κάνει ςτθν κακθμερινι του ηωι ό,τι και οι
άλλοι αλλά κάτι τον δυςκολεφει και τον εμποδίηει τόςο, ϊςτε να μθν μπορεί να κάνει
κανζνα κακθμερινό ζργο από αυτά που κζλει ι που χρειάηεται να κάνει. Συχνά ζνα
πρόβλθμα υγείασ, θ κινθτικι/ψυχικι του κατάςταςθ, θ κοινωνικι του κζςθ, ζνα
απαιτθτικό ι ςτερθμζνο περιβάλλον οδθγοφν τον άνκρωπο αυτόν ςτθν παραίτθςθ από
τθ ηωι.
Τότε προκφπτει θ ανάγκθ για Εργοκεραπεία.
Γιατί Εργοθεραπεία είναι θ επιςτιμθ που μελετάει το ανκρϊπινο ζργο και ςτοχεφει
κάκε άνκρωποσ να είναι λειτουργικόσ, να μπορεί δθλαδι να κάνει πράγματα ςθμαντικά
γιϋ αυτόν, να παραμζνει ενεργόσ ςτθ ηωι.
Οι εργοθεραπευτές εκτιμοφν κάκε φορά τθν κατάςταςθ, παρεμβαίνουν και προτείνουν
πρακτικζσ λφςεισ και ςυμβουλζσ για να μποροφν οι άνκρωποι να ζχουν μία αςφαλι,
ικανοποιθτικι και ολοκλθρωμζνθ ηωι, ανεξάρτθτα από τα προβλιματα και τισ
δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν.
Οι εργοκεραπευτζσ εργάηονται ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα, ςε νοςοκομεία,
ιδρφματα, υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ, κζντρα αποκατάςταςθσ, ςτθν κοινότθτα, ςε
παιδικοφσ ςτακμοφσ και ςχολεία.

Η Εργοκεραπεία βοθκά
ανκρϊπουσ όλων των θλικιϊν
να ζχουν καλφτερθ ποιότθτα ηωισ!
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