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ANNA  KURZEJA,  JOANNA  GODAWA

Wykorzystanie zooterapii
w terapii pedagogicznej

na przyk³adzie terapii z udzia³em psa

Póki nie pokocha siê zwierzêcia, czê�æ duszy pozostaje
u�piona

Anatole France

The use of Animal Therapy in pedagogical therapy with the participation of
a dog  as a therapeutic example

Abstract: Animal Therapy is a wonderful mode of bringing pets and people together for
healthy interaction. Animal therapy consists of taking docile and trained animals to
hospices, medical centers, children�s hospitals, retirement centers, and even home-
bound patients to encourage memories and social interaction.
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O zooterapii

Ju¿ w czasach staro¿ytnych jeden z najwiêkszych umys³ów matema-
tycznych � Hipokrates, zachwyci³ siê piêknem konia i rozpisywa³ siê na
temat zalet jazdy konnej i jej korzystnego wp³ywu na sferê psychofizycz-
n¹ cz³owieka (K u l i s i e w i c z, 2007, s. 9). Jednak dopiero wspó³czesno�æ
i najnowsze badania naukowe dowodz¹, ¿e zwierzêta i ich oddzia³ywanie
na cz³owieka mog¹ mieæ tak¿e charakter terapeutyczny.

W historii rozwoju zooterapii w³¹czanie zwierz¹t w proces terapeutycz-
ny mia³o miejsce ju¿ w 1792 roku w szpitalu psychiatrycznym (York), gdzie
pacjenci opiekowali siê ma³ymi zwierzêtami. Podobny eksperyment mia³
miejsce w Niemczech w szpitalu w Bielefield, w którym ludzie cierpi¹cy na
padaczkê mieli bezpo�redni kontakt ze zwierzêtami. Zainteresowano siê
równie¿ pracami dzieci na temat psa. Tak¹ analizê dzieciêcych wypraco-
wañ podj¹³ Fowler Bucke. Badacz ten zwróci³ uwagê na to, i to potwierdza-
j¹ te¿ inne badania, ¿e dzieci postrzegaj¹ psa jako istotê, która je kocha,
przynosi pocieszenie w sytuacjach trudnych. Wa¿ny i godny podkre�lenia
jest fakt, ¿e w percepcji dzieciêcej pies jest pocieszycielem, dziêki któremu
ma³y cz³owiek czuje siê mniej samotny. Szczególnie istotne jest to w odnie-
sieniu do dzieci niepe³nosprawnych oraz tych, którym sytuacja rodzinna
dostarcza wielu stresów, a nawet traumy. Anna Freud � córka Zygmunta
Freuda w 1937 roku � dostrzeg³a, ¿e w relacji pomiêdzy cz³owiekiem a psem
istnieje podobieñstwo pod wzglêdem emocjonalnego porozumienia. Nau-
kowcy Leopold Bellac i Sonya Sorel Bellac zaanga¿owani w tematykê
oddzia³ywania zwierz¹t na psychikê cz³owieka skonstruowali Children�s
Apperception Test, który opiera siê na za³o¿eniu, ¿e proces identyfika-
cji dziecka zachodzi o wiele ³atwiej w kontakcie ze zwierzêciem ni¿ z osob¹
doros³¹ (K u l i s i e w i c z, 2007, s. 9�10).

Terapia z udzia³em zwierz¹t sta³a siê obszarem zainteresowania psy-
chiatrów. James Bossard postawi³ tezê, ¿e domowe zwierzêta mog¹ wp³y-
waæ na stan zdrowia cz³owieka. Korzystny wp³yw mo¿e mieæ opieka nad
zwierzêciem w okresie dzieciñstwa, gdy¿ poprawia samoocenê, u³atwia po-
godzenie siê z ograniczeniami, np.: fizycznymi, pozytywnie wp³ywa na roz-
wój emocjonalny dziecka, uczy tolerancji i szacunku do innej ¿ywej istoty.
Tak¿e zwierzêc¹ terapi¹ zainteresowa³ siê amerykañski Czerwony Krzy¿,
a do rehabilitacji lotników z zaburzeniami psychicznymi w³¹czono zootera-
piê. Ciekawy eksperyment przeprowadzili psychiatrzy z Uniwersytetu Ohio,
którzy opracowali i nazwali stosowan¹ metodê psychoterapi¹ z udzia³em
zwierzêcia � �Pet Facilitated Psychoterapy� (PFP). Metoda ta zosta³a wpro-
wadzona na oddzia³ psychiatryczny i zastosowana wobec grupy pacjentów
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maj¹cych problemy z komunikacj¹ i izoluj¹cych siê. Ta grupa osób mog³a
przebywaæ z psami w ci¹gu dnia w okre�lonych godzinach. Naukowcy wy-
sunêli wnioski, ¿e dziêki obecno�ci zwierzêcia pacjenci nabrali pewno�ci
siebie i znacznie poprawi³y siê ich kontakty z innymi lud�mi, np. z perso-
nelem szpitala. Podobne przekonania mia³ Ange Condoret, który w 1968
roku rozpocz¹³ we Francji terapiê z udzia³em zwierz¹t domowych (S e r -
p e l l, 1999, s. 110). Badania prowadzone w Finlandii dowodz¹, ¿e zwierzê-
ta nie tylko �³agodz¹ obyczaje�, ale tak¿e mog¹ dzia³aæ stymuluj¹co na pro-
cesy uczenia siê dzieci.

Terapia z udzia³em zwierz¹t w sposób doskona³y sprawdza siê w odnie-
sieniu do pensjonariuszy domów opieki. W 1981 roku przebadano 58 pa-
cjentów w Confield Hospital w Melbeurne w Australii. Badani to osoby
w wieku oko³o 80 lat, maj¹ce problemy zdrowotne. Na wstêpie pacjenci
zostali poddani ocenie psychologicznej. Dobrano te¿ odpowiedni¹ grupê
kontroln¹. Do pensjonariuszy z grupy poddanej eksperymentowi przypro-
wadzono psa, który zamieszka³ z nimi na okres 6 miesiêcy. Wnioski z ba-
dañ by³y takie, ¿e osoby z grupy eksperymentalnej mia³y lepsze poczucie
humoru, dobre samopoczucie, czê�ciej pojawia³ siê u�miech na ich twarzach,
czêsto siê �mia³y, sta³y siê ¿ywsze, okazywa³y wiêcej zainteresowania inny-
mi, przejawia³y chêæ do ¿ycia. W grupie kontrolnej, czyli tej bez kontaktu
z psem, nie zaobserwowano ¿adnych istotnych zmian.

Posiadanie domowego zwierzêcia, jego obecno�æ, mo¿e � jak siê okaza³o
� mieæ wp³yw na d³ugo�æ ¿ycia cz³owieka. Bardzo ciekawe i zaskakuj¹ce
badania zosta³y podjête przez Erikê Friedmann na Uniwersytecie w Mary-
land i Pensylwanii, a dotyczy³y wp³ywu ró¿nych czynników i warunków
spo³ecznych na d³ugo�æ ¿ycia po przebytym zawale serca. Badaczka w an-
kiecie zawar³a tak¿e pytanie o posiadanie zwierzêcia. Uzyskane przez ni¹
dane wskazuj¹ na to, ¿e ludzie, którzy posiadaj¹ zwierzêta, zyskuj¹ wiêk-
sze szanse na prze¿ycie ni¿ ci, którzy zwierz¹t nie maj¹. Obecno�æ zwierzê-
cia oprócz ró¿nych zalet motywuje np. do zwiêkszonego i regularnego wy-
si³ku, stymuluje zmys³y i relaksuje (S e r p e l l, 1999, s. 11�114). Badania
naukowców dowodz¹, ¿e wynikaj¹ce z posiadania zwierzêcia korzy�ci tera-
peutyczne p³yn¹ przede wszystkim z wiêzi, jaka tworzy siê pomiêdzy cz³o-
wiekiem a jego zwierzêcym ulubieñcem.

Od wielu lat terapia z udzia³em zwierz¹t staje siê coraz bardziej dostêp-
na i popularna. W terapii pedagogicznej znajduj¹ zastosowanie ró¿ne ga-
tunki zwierz¹t. W licznych domach mieszkaj¹ one wspólnie z lud�mi, któ-
rzy nadaj¹ im imiona, gromadz¹ ich zdjêcia, po�wiêcaj¹ im czas i � jak
pokazuj¹ badania � nawet zgadzaj¹ siê, aby nosi³y ich nazwisko (gdyby
by³a taka mo¿liwo�æ). Krótko mówi¹c, zwierzê domowe staje siê cz³onkiem
danej wspólnoty rodzinnej, w której pe³ni wa¿n¹ i okre�lon¹ rolê czy pozy-
cjê. Clif Flynn twierdzi, ¿e rola cz³onka rodziny, jak¹ nadaj¹ zwierzêciu
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domownicy, to suma trzech wiod¹cych funkcji: w pierwszej jest symbolicz-
nym obiektem, jakby przed³u¿eniem ja�ni cz³owieka; funkcja towarzyska
ma zadanie u³atwiaæ nawi¹zywanie kontaktów w rodzinie; funkcja zastêp-
cza polega na tym, ¿e zwierzê zastêpuje cz³owieka w interakcjach, które
normalnie zachodz¹ miêdzy lud�mi (F l y n n, 2005).

Antropomorfizacja zwierz¹t nie jest niczym nowym ani obcym ludziom,
którzy przebywaj¹ na co dzieñ ze zwierzêtami. Jest to wa¿ny element pod-
jêcia komunikacji czy kontaktu ze swoimi skrzydlatymi czy futrzastymi
pupilami. Personifikacja nastêpuje przez np. nadawanie zwierzêtom imion
oraz traktowanie ich jak równych sobie, co jest podstawowym krokiem
w przyjêciu zwierzêcia do rodziny. Na podstawie badañ mo¿na powiedzieæ,
¿e domowe zwierzêta najczê�ciej traktowane s¹ jako cz³onkowie rodziny,
a nawet wed³ug niektórych respondentów uwa¿ane s¹ za dzieci (K o n e c -
k i, 2005).

Szczególne znaczenie ma posiadanie zwierzêcia w domu, w którym
znajduj¹ siê dzieci. Wielu autorów sugeruje, ¿e posiadane zwierzêta bior¹
aktywny udzia³ w procesie socjalizacji. Zygmunt Freud podobnie jak
Boris Levinson zabiera³ swojego psa rasy chow-chow na sesje terapeutycz-
ne. Freud uwa¿a³, ¿e obecno�æ psa ma ogromne znaczenie szczególnie
w odniesieniu do ma³ych dzieci, poniewa¿ dzia³a uspokajaj¹co i pomaga
przywróciæ pewno�æ siebie. Potwierdzaj¹ to ró¿ne badania psychologiczne,
¿e posiadanie zwierzêcia w dzieciñstwie, kontakt z nim ma wp³yw na pó�-
niejsze zachowania w ¿yciu doros³ym, a tak¿e, ¿e zwierzê pe³ni funk-
cjê psychoterapeutyczn¹, np. redukuje stres, lêk w sytuacjach traumatycz-
nych, czy zaspokaja potrzeby uczuciowe dziecka. Levinson uwa¿a³, ¿e
ulubione zwierzêta i kontakt z nimi mog¹ sprzyjaæ rozwojowi emocjonal-
nemu, a w okresach kryzysu mog¹ dawaæ oparcie i poczucie bezpieczeñ-
stwa (C o r e n, 2003, s. 13). Badacz ten uwa¿a³, ¿e to w³a�nie zdolno�æ
bezwarunkowego dawania, bezwarunkowej akceptacji decyduje o terapeu-
tycznym znaczeniu zwierz¹t. W procesie socjalizacji rodzice przekazuj¹
swoim dzieciom pewne wzory interakcji z domowymi zwierzêtami. Je�li
rodzice byli zwi¹zani silnymi wiêzami z domowymi zwierzêtami, to ich
dzieci w ¿yciu doros³ym prawdopodobnie tak¿e bêd¹ siê zachowywa³y po-
dobnie.

Tak¿e postawy rodziców wobec zwierzêcych domowników nie s¹ bez
znaczenia dla przysz³ej postawy dziecka wobec zwierz¹t. Ciekawy pogl¹d
oparty na prowadzonych na szerok¹ skalê badaniach g³osili Reinhold
Bergler i Nienke Endenburg, ¿e istnieje wiele dowodów na to, i¿ osoby,
które ³¹czy wiê� ze zwierzêtami, w ¿yciu codziennym s¹ towarzyskie i wy-
kazuj¹ wiêksz¹ troskê o innych. Mo¿na to zinterpretowaæ jako przypusz-
czenie, ¿e od osób takich w razie potrzeby na pewno mo¿na uzyskaæ pomoc
(C o r e n, 2003, s. 27). W przeprowadzonych badaniach potwierdza siê teza,
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¿e ludzie posiadaj¹cy zwierzêta postrzegani s¹ jako mniej agresywni, bar-
dziej wra¿liwi, sympatyczni i empatyczni.

Terapia z udzia³em zwierz¹t staje siê coraz bardziej popularna rów-
nie¿ w Polsce dziêki rozwijaj¹cym siê o�rodkom czy fundacjom. Jest to
metoda uzupe³niaj¹ca i wspomagaj¹ca metody terapeutyczne. Kontakt
z ¿ywym zwierzêciem, mo¿liwo�æ dotykania go, opiekowania siê nim spra-
wiaj¹, ¿e zabiegi terapeutyczne staj¹ siê czym� mniej stresuj¹cym, natu-
ralnym, a nawet przyjemnym.

W terapii pedagogicznej zwierzê towarzyszy terapeucie w ka¿dym dzia-
³aniu i jest wykorzystywane jako narzêdzie pedagogiczne. Terapeuta
w pracy z dzieckiem i przy pomocy zwierzêcia zachêca do wyra¿ania swo-
ich emocji, potrzeb, a tak¿e do ujawniania ró¿nych niepokojów. Stymula-
cja dziecka do dzia³ania jest bardziej naturalna, je�li bierze w niej udzia³
zwierzê. Wa¿nym aspektem jest tak¿e fakt postrzegania osób, którym to-
warzyszy zwierzê, co nie jest bez znaczenia dla przysz³ych efektów pracy
terapeuty. Jak wcze�niej wspomniano, osoby takie jawi¹ siê jako bardziej
przyjazne i dostêpne dla innych. Kontakt ze zwierzêciem jest uspokajaj¹-
cy i daje poczucie bezpieczeñstwa; g³askanie mo¿e dostarczyæ wielu przy-
jemnych wra¿eñ, a to sk³ania do spontanicznych zachowañ i zabawy.
W takim znaczeniu zwierzê mo¿e dzia³aæ jako �ród³o stymulacji albo jako
czynnik wzmacniaj¹cy podczas wype³niania niektórych zadañ, np. æwiczeñ
rehabilitacyjnych. Oprócz umiejêtno�ci ogólnej poprawy jako�ci ¿ycia pa-
cjenta terapeuta mo¿e w taki sposób opracowaæ æwiczenia w zakresie
zooterapii, aby zwiêkszyæ znaczenie odpowiedzialno�ci. Czynno�ci pielê-
gnacyjne w odniesieniu do zwierzêcia mog¹ przyczyniæ siê do poczucia
bycia u¿ytecznym. Obecno�æ zwierzêcia w relacji terapeuta � pacjent sprzy-
ja nawi¹zywaniu ciep³ych i przyjacielskich stosunków (B e r n a t c h e z,
2000).

Przed podjêciem terapii odbywaj¹cej siê w towarzystwie zwierz¹t nale-
¿y upewniæ siê, ¿e dziecko nie jest alergikiem oraz ¿e nie mia³o przykrych
do�wiadczeñ zwi¹zanych ze zwierzêtami, których to efektem mo¿e byæ np.
paniczny strach przed takim kontaktem. Punktem wyj�cia jest poznanie
dziecka pod k¹tem jego umiejêtno�ci, zainteresowañ, ewentualnych trud-
no�ci. Przydatny bardzo na tym etapie pracy terapeutycznej jest kwestio-
nariusz obserwacji, który mo¿na opracowaæ na potrzeby tej konkretnej osoby,
albo skorzystaæ z gotowych propozycji np. autorstwa Anny F r a n c z y k
i  Katarzyny K r a j e w s k i e j  (2005).

Poznawanie dziecka odbywa siê przede wszystkim za po�rednictwem
zabawy. Najpopularniejsz¹ form¹ zooterapii i najlepiej opracowan¹ jest
dogoterapia � czyli terapia przez kontakt z psem. Dogoterapia, czyli terapia
wspomagaj¹ca z udzia³em psa (ang. dog � pies). U¿ywa siê tak¿e nazwy
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kynoterapia (gr. kyon � pies, dpn. kynos) oraz canisoterapia (³ac. canis �
pies)1. Wyró¿nia siê dwie formy terapii z udzia³em zwierz¹t: AAA (Animal
Assisted Activities) to zajêcia z udzia³em zwierzêcia (w przypadku dogote-
rapii jest to pies). Maj¹ one na celu stworzenie emocjonalnego i dotykowego
kontaktu miêdzy uczestnikiem zajêæ a psem. Osi¹gniêciu tego celu s³u¿y
g³askanie, przytulanie, le¿enie blisko psa itp. S¹ to przyjemne dla dziec-
ka doznania, które sprzyjaj¹ ogólnemu relaksowi i rozlu�nieniu. Ta forma
terapii nie wymaga od osoby prowadz¹cej tworzenia specjalistycznej
dokumentacji. Inn¹ form¹ jest AAT (Animal Assisted Therapy) � to ju¿
konkretne æwiczenia ukierunkowane na cel, np. rehabilitacyjny. Charak-
teryzuj¹ siê indywidualnym podej�ciem do dziecka i jego potrzeb. Propo-
nowany program æwiczeñ ma poprawiæ zdrowie uczestnika; pies jest wy-
korzystywany np. do wymuszania ruchu osoby chorej (P a w l i k - P o p i e -
l a r s k a, 2005, s. 8). Osoba prowadz¹ca tak¹ formê terapii jest zobowi¹za-
na do prowadzenia pe³nej dokumentacji zajêæ oraz ewentualnych efektów.
Zarówno w AAA jak i w AAT najwa¿niejszym elementem jest tworzenie
siê wiêzi ze zwierzêciem, co znacznie przyspiesza leczenie i powrót do
zdrowia.

Podobnie jest w zastosowaniu innych form zooterapii, np. hipoterapii
czy felinoterapii. Hipoterapia (z gr. hippos � koñ) odnosi siê do dzia³añ
terapeutycznych zwi¹zanych z koniem i jazd¹ konn¹. W�ród dzia³añ hipo-
terapeutycznych mo¿na wyró¿niæ: fizjoterapiê na koniu, psychopedagogicz-
n¹ jazdê konn¹, terapiê z koniem, jazdê konn¹ dla osób niepe³nospraw-
nych. Rozpoczynaj¹c pracê terapeutyczn¹, hipoterapeuta powinien zapo-
znaæ siê z szeroko pojêt¹ diagnoz¹ lekarsk¹, psychologiczn¹ i pedagogiczn¹
danego pacjenta. Podobnie jak w przypadku innych form zooterapii, musi
poznaæ mo¿liwo�ci i ograniczenia pacjenta przez obserwacjê jego zachowa-
nia. Nastêpnie powinien ustaliæ, jakie bêd¹ cele pracy z potencjalnym uczest-
nikiem hipoterapii. Jednak aby ustaliæ cele, musi poznaæ problemy pacjen-
ta, i do nich dostosowaæ formê zajêæ. Na tej podstawie opracowuje program
oddzia³ywañ oraz dobiera najbardziej odpowiednie æwiczenia. Wa¿nym ele-
mentem procesu terapeutycznego jest wspó³praca z innymi specjalistami,
a tak¿e z rodzicami pacjenta (S t r u m i ñ s k a, red., 2003, s. 75�76). Pol-
skie Towarzystwo Hipoterapeutyczne okre�li³o dok³adnie kanony doty-
cz¹ce wskazañ i przeciwwskazañ uczestnictwa w zajêciach hipoterapeu-
tycznych2. Odmian¹ hipoterapii jest onoterapia (³ac. onos), w której wyko-
rzystuje siê os³a jako jedno z najwcze�niej udomowionych zwierz¹t.

Koty to, obok psów i koni, zwierzêta, z którymi cz³owiek najchêtniej
szuka kontaktu. Programy terapeutyczne z udzia³em tych w³a�nie zwie-

1 www.tvgawex.pl
2 www.pthip.org.pl
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rz¹t s¹ bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
Koty w staro¿ytno�ci podziwiano przede wszystkim za takie cechy jak: od-
waga, aktywno�æ i niezale¿no�æ. Czczono koty, poniewa¿ uwa¿ano, ¿e by³y
stró¿ami domowego ogniska. Korzy�ci psychologiczne w postaci wsparcia,
przyja�ni, poprawy samopoczucia mo¿e przynosiæ kontakt z tymi niezwy-
k³ymi zwierzêtami. Zabiegi pielêgnacyjne, dotyk miêkkiej sier�ci kota ³ago-
dzi bóle reumatyczne i zmusza do ruchu3.

Jedn¹ z najbardziej zagadkowych form zwierzêcej terapii, o której jesz-
cze warto wspomnieæ, jest delfinoterapia. Metoda ta wykorzystuje delfiny
do terapii dzieci z ró¿nymi schorzeniami, ale w szczególno�ci sprawdza siê
w przypadku osób cierpi¹cych na autyzm. Badania dowodz¹, ¿e podczas
zabawy z delfinem wzrasta poziom endorfin. Ponadto zwierzêta te emituj¹
ultrad�wiêki, które bardzo korzystnie wp³ywaj¹ na zmiany spowodowane
procesem chorobowym4.

Zooterapia to terapia skierowana na zwi¹zek miêdzy istot¹ ludzk¹
a zwierzêtami towarzysz¹cymi nale¿¹cymi do ró¿nych gatunków. Zwierzê-
ta domowe, jak podkre�laj¹ znawcy tematu, zapewniaj¹ bezwarunkow¹
mi³o�æ, akceptacjê, spontaniczn¹ uczuciowo�æ, ³agodz¹ poczucie osamotnie-
nia. Doktor Serpell wskazuje na zwi¹zki posiadania zwierzêcia ze zdro-
wiem.

Zwierzêca terapia spe³nia tak¿e wa¿n¹ rolê edukacyjn¹, gdzie dzieci
podczas zajêæ zdobywaj¹ wiedzê praktyczn¹ i teoretyczn¹ dotycz¹c¹ np.
psa. Dzieci w obecno�ci zwierzêcia poszerzaj¹ zakres swojego s³ownictwa,
aktywnie bior¹ udzia³ w zajêciach i odgrywaj¹ ró¿norodne role. Zwierzê
zachêca dziecko do wyra¿ania potrzeb, emocji, a tak¿e pomaga mu staæ siê
bardziej odpowiedzialnym i odkrywaæ w³asne mo¿liwo�ci (B e r n a t c h e z,
2000).

O dogoterapii

Pocz¹tki dogoterapii siêgaj¹ czasów staro¿ytnych, kiedy wierzono w lecz-
nicze oddzia³ywanie psów i ich �liny na gojenie siê ran. W 1944 roku psy-
chiatra James H.S. Bossard opublikowa³ w magazynie �Mental Hygiene�
artyku³ dotycz¹cy terapeutycznego wp³ywu zwierz¹t na ludzkie zdrowie
pt. Zdrowie psychiczne w³a�cicieli psów. W artykule pisa³, ¿e pies mo¿e
odgrywaæ w ¿yciu dzieci wiele ról. Przede wszystkim jest �ród³em nieogra-

3 www.dogtor.ig.pl
4 www.eastway.pl
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niczonej mi³o�ci, pozwala przelaæ na siebie uczucia ludzi i wyraziæ je, jest
te¿ dla dziecka �nauczycielem� w dziedzinach takich, jak utrzymywanie
czysto�ci, edukacja seksualna i odpowiedzialno�æ. W 1962 roku amerykañ-
ski psychiatra dzieciêcy Boris Levinson przywróci³ i poszerzy³ koncep-
cjê Jamesa H.S. Bossarda dotycz¹c¹ wp³ywu zwierz¹t na zdrowie cz³o-
wieka. B. Levinson, uwa¿any obecnie za ojca dogoterapii, by³ pierwszym
naukowcem, który zastosowa³ termin �terapia z udzia³em zwierz¹t�(�pet
therapy�). Wysun¹³ nastêpuj¹ce hipotezy:
� opieka nad zwierzêciem w dzieciñstwie mo¿e wyrobiæ zwiêkszon¹ wra¿-

liwo�æ na uczucia i postawy innych ludzi, nauczyæ tolerancji, samoak-
ceptacji i panowania nad sob¹;

� ¿ycie w towarzystwie zwierz¹t domowych pozwala wcze�nie unaoczniæ
dziecku fakty ¿ycia i �mierci;

� zwierzêta mog¹ sprzyjaæ rozwojowi emocjonalnemu pacjenta stanowi¹c
w okresach jego wyobcowania, odrzucenia lub kryzysu sta³ym �ród³em
przyja�ni, poczucia bezpieczeñstwa i otuchy.

Terapia z udzia³em zwierz¹t od czasu publikacji B. Levinsona zosta³a
uznana za alternatywn¹ metodê wspomagania terapii  w krajach zachod-
nich (W ³ o d a r c z y k - D u t k a, 2006, s. 7). W Polsce terapia z udzia³em
psów znana jest od 1996 roku, jednak zajêcia prowadzone w tym czasie
nie by³y zajêciami terapeutycznymi, ale spontanicznymi wizytami mi³o�-
ników psów w placówkach dla osób niepe³nosprawnych. Prekursork¹ do-
goterapii jest Maria Czerwiñska, za³o¿ycielka Fundacji Przyja�ñ Ludzi
i Zwierz¹t �CZE-NE-KA�. Termin �dogoterapia� pojawi³ siê po raz pierw-
szy w Polsce na konferencji prasowej we wrze�niu 1996 roku w Warsza-
wie. Zosta³ on w nastêpuj¹cy sposób wyja�niony przez Mariê Czerwiñsk¹:
�Dogoterapia � leczenie przez kontakt z psem � ³agodnym, przyjaciel-
skim, wiernym, oddanym, miêkkim i puszystym (Klub CZE-NE-KA�, 1996,
s. 2).

Dogoterapia to jedna z metod rehabilitacji, w której odpowiednio prze-
szkolony pies przyjaciel wspomaga terapeutê (czêsto wolontariusza) w wie-
loprofilowym usprawnianiu dzieci i doros³ych, a tak¿e pomaga osobom star-
szym czy zagubionym w zachowaniu lub wrêcz nawi¹zaniu kontaktów
ze �wiatem zewnêtrznym. Wed³ug Polskiego Towarzystwa Kynologiczne-
go kynoterapia to metoda wzmacniaj¹ca efektywno�æ rehabilitacji, w któ-
rej motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies,
a prowadzi j¹ wykwalifikowany terapeuta5. Dogoterapia jest jedn¹ z form
zooterapii, która wykorzystuje specjalistycznie przeszkolone psy do pracy
polegaj¹cej na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci, m³odzie¿y i doros³ych,
szczególnie osób:

5 www.kynoterapia.eu
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� niepe³nosprawnych ruchowo,
� upo�ledzonych umys³owo,
� chorych somatycznie,
� chorych psychicznie,
� niewidomych,
� niedostosowanych spo³ecznie,
� samotnych,
� zagubionych,
� z problemami komunikacyjnymi,
� z problemami emocjonalnymi.

Terapia z udzia³em psa, zwana czêsto terapi¹ kontaktow¹ ze wzglêdu
na bezpo�rednie oddzia³ywanie zwierzêcia na pacjenta, to ogó³ zabiegów
wspomagaj¹cych pierwszorzêdne, tradycyjne metody rehabilitacji i lecze-
nia6. Dogoterapia zyskuje w Polsce coraz wiêksz¹ popularno�æ, czego dowo-
dzi powstanie Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego.

By przebieg dogoterapii by³ prawid³owy, bardzo wa¿ny jest odpowiedni
dobór psa. Najwa¿niejsze cechy, jakie powinien mieæ pies terapeuta, to:
� byæ ³agodnym i zrównowa¿onym,
� chêtnie przebywaæ poza domem i lubiæ wysi³ek fizyczny,
� akceptowaæ spotkanych ludzi, nie tylko swojego w³a�ciciela,
� tolerowaæ, kiedy jest g³askany i przytulany przez innych ludzi,
� byæ pos³usznym i wykonywaæ polecenia wydawane nie tylko przez swo-

jego opiekuna,
� byæ odpornym na stres,
� szybko aklimatyzowaæ siê w nowym otoczeniu,
� nigdy, w ¿adnej sytuacji nie reagowaæ agresj¹, nawet je�li zostanie ude-

rzony przez pacjenta, poci¹gniêty z ogon itp.
Ze wzglêdu na wymienione cechy do tego typu terapii szczególnie na-

daj¹ siê psy rasy: labrador retriever, goldene retriever, nowofundland, si-
berian husky, alaskan malamute, samoyed, owczarek szkocki (K r u p i ñ -
s k i, 2003, s. 47). Szczeniêta poddaje siê odpowiednim testom psychicz-
nym, które pozwol¹ okre�liæ, czy pies nadaje siê do dogoterapii. Mo¿na wy-
korzystaæ testy: W.E. Campbella, B. Klicommonsa, S. Willsona, K. Scie-
siñskiego. Pies musi byæ pod sta³¹ kontrol¹ opiekuna, który go obserwuje,
wychwytuje najmniejsze oznaki znu¿enia, zmêczenia czy podenerwowa-
nia. Po zaobserwowaniu niepokoj¹cych objawów zajêcia nale¿y przerwaæ.
Objawy te to:
� odwracanie g³owy,
� przymykanie powiek, mruganie,
� odwracanie siê bokiem lub ty³em do pacjenta,

6 www.fundacja-dogolandia.pl
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� oblizywanie nosa,
� zastyganie w bezruchu,
� powolne poruszanie siê,
� machanie ogonem,
� zapraszanie do zabawy, siadanie, k³adzenie siê w chwili, gdy s¹ wyma-

gane od psa inne czynno�ci,
� ziewanie,
� w¹chanie pod³o¿a,
� podnoszenie ³apy w ge�cie prosz¹cym,
� podchodzenie po ³uku,
� mlaskanie,
� zachowania szczeniêce u doros³ych psów (K o n e c k i, 2005).

Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pacjenta pies terapeuta musi byæ zdro-
wy, mieæ aktualne szczepienia, byæ odpchlony i odrobaczony, mieæ zdrowe
uzêbienie, musi byæ wyk¹pany i wyczesany. Ma to przede wszystkim ogrom-
ne znaczenie dla komfortu psychicznego pacjenta podczas bliskiego kon-
taktu ze zwierzêciem (W ³ o d a r c z y k - D u t k a, 2006, s. 7). W dogoterapii
wyró¿nia siê trzy podstawowe grupy æwiczeñ:
� æwiczenia stosowane w celu pog³êbiania wiêzi psychicznej i rozwoju dzieci

niepe³nosprawnych, upo�ledzonych umys³owo lub maj¹cych inne zabu-
rzenia psychiczne;

� æwiczenia fizyczne z udzia³em psów przeznaczone dla osób z dysfunkcj¹
narz¹du ruchu;

� czynno�ci socjalizacyjne, przynosz¹ce rado�æ i mog¹ce w jakikolwiek spo-
sób przyczyniæ siê do poprawy zdrowia chorego (S z u l c - Wo j t a s i k,
2003, s. 9).

Przyk³ady æwiczeñ, jakie wykorzystuje siê do pracy z osobami niepe³no-
sprawnymi oraz podczas pracy dydaktycznej w szko³ach i przedszkolach:
� nauka witania siê z psem;
� pies jako towarzysz zabaw, odpoczynku i relaksu;
� wykorzystywanie psa w pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi (g³askanie,

przytulanie, szczotkowanie, nak³adanie i zdejmowanie kamizelki i ban-
danki, nauka nazywania czê�ci cia³a, prowadzenie psa na smyczy, æwi-
czenia ruchowe z udzia³em psa, wydawanie poleceñ psu) (K w a � n i e w -
s k i, 2004).

Do prowadzenia dogoterapii wystarczy niewielka sala, taka jednak, by
dzieci i psy mog³y siê swobodnie poruszaæ. Najlepiej, je�li w takim pomiesz-
czeniu nie ma zbyt wielu sprzêtów czy ozdób, aby dzieci nic nie rozprasza³o
i mog³y siê skoncentrowaæ na æwiczeniach z psem. Zajêcia mog¹ byæ prowa-
dzone równie¿ na �wie¿ym powietrzu, ale tylko wtedy, kiedy pogoda na to
pozwala (W ³ o d a r c z y k - D u t k a, 2006, s. 7). Dogoterapiê stosuje siê w�ród
pacjentów:
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� z niepe³nosprawno�ci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym,

� z cechami autystycznymi,
� z zespo³em Downa,
� z wodog³owiem,
� z zespo³em nadpobudliwo�ci psychoruchowej,
� z zaburzeniami zachowania,
� z padaczk¹,
� z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym,
� cierpi¹cych na schizofreniê,
� starszych,
� z niepe³nosprawno�ci¹ ruchow¹ i zaburzeniami rozwoju motorycznego

(P o p ³ a w s k a, 2004, s. 27).
Na zajêciach dogoterapeutycznych mo¿liwe jest prze³amanie lêku przed

zwierzêtami. Obserwuje siê wzrost aktywno�ci ruchowej i g³osowej. Wzma-
ga siê zdolno�æ do koncentracji oraz kszta³tuje siê orientacja przestrzenna,
orientacja w schemacie budowy cia³a cz³owieka i psa. Zajêcia s¹ równie¿
pomocne w budowaniu wiêzi emocjonalnych, nazywaniu i rozpoznawaniu
okre�lonych stanów i emocji. Dziêki sukcesom odnoszonym na zajêciach
wzrasta poczucie w³asnej warto�ci pacjenta oraz redukowany jest jego po-
ziom agresji. Poza wymienionymi zaletami zajêæ terapeutycznych z udzia-
³em psa warto zauwa¿yæ ich niebywa³¹ atrakcyjno�æ dla du¿ych i ma³ych
pacjentów w stosunku do metod tradycyjnych.

Na zakoñczenie

B. Borzymowska

* * *
To tylko pies, tak mówisz...

Tylko pies
A ja Ci powiem

¯e pies to czasem wiêcej jest ni¿ cz³owiek
On nie ma duszy, mówisz...
Popatrz jeszcze raz

Psia dusza wiêksza jest od psa
I kiedy siê u�miechasz do niej

Ona siê hu�ta na ogonie
a kiedy siê po¿egnaæ trzeba
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I psu czas i�æ do psiego nieba
To niedaleko pies wyrusza
Przecie¿ przy Tobie jest psie niebo
Z Tob¹ zostaje jego dusza...
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