Vysokoškolsky vzdělaní odborníci v oboru ergoterapie jsou
neocenitelnou součástí zdravotnických týmů a jejich úloha v péči o pacienty je zásadní. Na 1. LF UK připravujeme
absolventky a absolventy s hlubokou zodpovědností k hodnotám
lidského života a zdraví.
prof. Martin Vokurka, děkan 1. LF UK
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Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
www: https://rehabilitace.lf1.cuni.cz/
Podívejte se, co se děje na naší fakultě:
Jak se u nás studuje? Podívejte se na
video o ergoterapii na 1. LF UK na
kanálu YouTube →
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Sledujte studentský spolek SPOT Prague:
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Pozor! Tento leták má pouze informativní charakter a neobsahuje
veškeré podmínky přijetí ke studiu podlezák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a podle vnitřních předpisů Univerzity
Karlovy a 1. lékařské fakulty v jejich přesném a úplném znění.

Ergoterapie (Bc.)

Ergoterapie pro dospělé (Mgr.)

Ergoterapie je zásadní a nezbytný
obor pro pacientys různými typy
zdravotního znevýhodnění.
Pomáhá jim maximálně využít všech schopností, které jim
umožní conejvětší soběstačnost
v běžných denních činnostech,
při studiu, práci i ve volném
čase. Hlavním cílem ergoterapie
je dosaženíco nejvyšší kvality života.
doc. Yvona Angerová, přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
Proč studovat ergoterapii na 1. LF UK?

1

Během studia můžete vyrazit na zahraniční stáž a zapojit se do nejrůznějších aktivit studentského spolku
ergoterapie SPOT Prague.

2

Ihned po absolvování můžete začít pracovat jako ergoterapeuti s dětmi, dospělými a seniory v ČR nebo
v zahraničí.

3

Máte možnost pokračovat přímo na 1. lékařské fakultě
UK navazujícím magisterským studiem ergoterapie.

Bakalářské studium ergoterapie (Bc.) trvá tři roky a je
v prezenční formě. Po absolvování studia se uplatníte
na trhu práce ve státech Evropské unie i po celém světě,
studium je schváleno Světovou federací ergoterapeutů.
Na naší fakultě lze také studovat navazující studijní program Ergoterapie pro dospělé (Mgr.), studium trvá dva
roky a je v kombinované formě.

O studiu ergoterapie
Ergoterapie je zásadní a důležitý obor, který diagnostikuje funkční schopnosti člověka po onemocnění, úrazu či
s vrozenou vadou. Ergoterapeut provádí ergoterapeutickou intervenci s cílem dosáhnout u pacienta maximální
možné soběstačnosti a účasti ve společnosti (návrat do
rodinného prostředí, do školy, do práce a opětovné aktivní trávení volného času). Jeho úkolem je tedy zvyšovat
kvalitu života. Ergoterapeut doporučuje kompenzační
pomůcky a úpravy klientova domácího prostředí. Po
absolvování studia ergoterapie se uplatníte například
v nemocnicích, rehabilitačních centrech a odborných
léčebných ústavech, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, ve službách domácí péče, v domovech, denních
stacionářích a aktivizačních službách pro děti, dospělé
a seniory s disabilitou či ve školách pro děti se speciálními potřebami.
K přihlášení potřebujete:
→ do konce února podat přihlášku pomocí elektronického studijního informačního systému (SIS),
→ ve stanovené lhůtě zaplatit související poplatek.

Přijímací zkoušky pro Bc.:
→ mají formu písemného testu z biologie,
→ můžete je skládat v náhradním termínu, pokud se do
dne konání přijímací zkoušky písemně omluvíte a doložíte potvrzení o nemoci, případně souběhu s konáním
maturity nebo státnice.
Podrobné informace o podmínkách přijetí ke studiu najdete
na www.lf1.cuni.cz/podminky-prijimaciho-rizeni-na-1-lf
Při zápisu je nutné předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti a potvrzení o očkování proti hepatitidě typu B.
V ergoterapii jsem se našla, protože
je to velmi zajímavý a rozmanitý
obor s širokým záběrem. Líbí
se mi využití smysluplných
aktivit, které mohou člověku
pomoci při návratu k nezávislosti a soběstačnosti v jeho
každodenním životě. Studium
ergoterapie pro mě bylo náročnou cestou, která se však vyplatila.
Ze studia na bakaláře i navazujícího
magistra na 1. LF UK čerpám v praxi každý den.
Mgr. Klára Šímová, absolventka

