MUNKAADÓI INTERJÚ AZ

ERGOTERAPEUTA
FOGLALKOZÁSRÓL

„Az a döntő, hogy elég türelmes-e valaki.”
Az interjút adta: Dr. Mogánné Tölgyesy Szilvia
Cég profilja: Rehabilitáció
Szektor: Közintézet
Dolgozók száma:Munkakörben dolgozók száma: Nemi arány a munkakörben: 70 % nő, 30 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 30 év

1. Mióta tevékenykedik ebben a munkakörben? Mi motiválta arra, hogy erre a
pályára lépjen?
Hosszú évek óta dolgozom ezen a területen és a segítő szándék vezetett erre a területre.
3. Milyen módszereket használnak az ergoterapeuták kiválasztása során? Milyen
szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Mindenképpen az empátia és az alapos szakmai ismeretek.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Jelen pillanatban nem tudok róla, hogy lenne megváltozott munkaképességű személy a
kollégák között.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?

Aki ilyen szakmára adta a fejét, az nem cseréli gyakran a helyét.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Az a döntő, hogy elég türelmes-e valaki, mert a szakmai felkészültségen kívül ez a
legfontosabb. A mozgásukban, járásukban akadályozott emberekhez sok türelem kell.
7. Van-e tipikus karrierút a pályáján? Milyen továbblépési lehetőségei vannak a
munkavállalóknak?
Ahhoz, hogy valaki ergoterapeuta munkakörben dolgozhasson egészségügyi asszisztens
szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az ergoterapeuta az orvosi és a gyógypedagógiai
rehabilitáció területén helyezkedik el.
Az ergoterápia elsődleges célja a mozgásszervi rehabilitáción belül segíteni a betegnek a
különböző eszközök alkalmazásának, használatának kitanulása. Kiemelt hangsúlyt
fektetnek a kézügyesség fejlesztésére, az önellátás növelésére, otthoni és a munkahelyi
életbe való visszatérés felkészületeire. Minden gyakorlatot a páciens fejlődési szintjéhez
és speciális képességeihez igazít. Ebből is látszik, hogy a türelemnek párosulnia kell a
szakértelemmel. Átképzéssel van lehetőség az egészségügyi területen más munkakör
betöltésére.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Miután a nemzetközi trend azt kívánja meg, hogy mind több helyen jelenjen meg ez a
terápiás forma, remélhetően Magyarországon is egyre több helyen fog megjelenni.
Mindenképpen ajánlom ezt a hivatást, mert nagyon jó érzés segíteni egy sportsérülésből
felépülő betegnek vagy a porckorongsérvvel küzdő fájdalmát enyhíteni.

