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Uporaba aktivnosti kot 
terapevtski medij.

Pojavijo se “hiše za delo”, ki so 

predhodna oblika današnjih 

institucij delovne terapije.

Delovna terapija se je preselila v 

psihiatrične bolnišnice, začetek terapije 

z uporabo okupacije pri pacientih z 

motnjami v duševnem zdravju. 

Dejavnost kot terapevtski 
medij se je vpisala v 
zdravstveni sistem.

William Rush Dunton Jr. 
„oče“ poklicne terapije, 
uvedel terapijo s pomočjo 
umetnosti in obrtni režim.

Dr. Herbert Hall začetnik teze: 
"delo zdravi". Začel z 
organiziranim delom za 
paciente z motnjami v 
duševnem zdravju.

George Edward 
Barton uvedel 
izraz "delovna 
terapija„.

„Mati“ delovne terapije 
Eleanor Clark Slagle
organizirala prvo šolo za 
delovne terapevte.

Med prvo svetovno vojno razvoj DT na 
področju rehabilitacije vojnih invalidov. 
Pri uveljavljanju delovne terapije v svetu je 
ključno vlogo odigrala tudi vojska, ki je 
opazila napredek ranjenih vojakov.

2. svetovna vojna: večja 
potreba po delovni 
terapiji, rehabilitacija 
različnih poškodb.

Delovna terapija se 
vključi v medicinski 
model.

Ustanovitev 
Svetovne zveze 
delovne terapije 
(WFOT).

Razvoj smernic 
obravnave 
usmerjene na 
uporabnika.

RAZVOJ V 
SLOVENIJI

• 19.st.: delovna terapija na področju 

psihiatrije in tuberkuloze

• Okoli leta 1950: prva  delovna 
terapevtka Anica Pungerčar na 
področju psihiatrije

• 1964: začetek študija delovne terapije 
na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani 

• Prva diplomirana DT v Sloveniji: Nežka 
Bratun Jernejčič (pediatrija, šola)

• Po letu 1966:  začetek zaposlovanja 
delovnih terapevtov v ustanovah 
zdravstvenega in socialnega varstva

• 1962: prve delovne terapevtke v 
Univerzitetnem rehabilitacijskem 
inštitutu Soča
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Po vojni je delovna terapija 
potekala na področju psihiatrije, 
pediatrije, tuberkuloze, 
ortopedije, nevrologije, psihiatrije 
in  rehabilitacije zapornikov.

Claudius Galenus: »Delo je najboljši 
zdravnik in osnova za srečo«.
Vzpodbujal je aktivnosti za ohranjanje 
zdravja in izboljšanja kondicije telesa 
in razuma ter razlikoval med 
delovnimi aktivnostmi in vajami za 
rekreacijo.

Avtorici: Klara Prislan, Ema Zgonc


