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Pes, priateľ a pomocník v liečbe
zdravotne postihnutého človeka
Využitie canisterapie
v rehabilitácii a neuropsychiatrii
Keď sa náš dávny ľudský predok
rozhodol usadiť sa a začal si budovať
trvalé obydlia, v histórii sa udialo čosi
zvláštne a celkom výnimočné. Jeden
inteligentný mäsožravý živočích úplne dobrovoľne vyhľadával život v tesnej blízkosti pravekého človeka. Tu sa
začínal vlastne rodiť plodný vzťah psa
a človeka, ktorý pretrváva dodnes.
Ak by nepomáhal už vtedy našim
predkom chrániť táboriská a stáda,
loviť či ťahať náklad, náš vývoj s veľkou pravdepodobnosťou by sa uberal
inými cestami. Je málo pravdepodobné, že bez jeho pomoci by bol človek
mohol prežiť v rôznych prostrediach
po celej Zemi. Od zrodu tohto „vzťahu“ a týchto chvíľ uplynulo veľa času
a jedno z ocenení za vzájomné veľmi
dlhé spolužitie vzišlo práve z úst človeka: „Pes najlepší priateľ človeka“.
Spoločenské využitie psa je mnohostranné, nakoľko jeho základné telesné a psychické vlastnosti sú naozaj
výnimočné. Telesne je pes mäsožravec
s vysoko vyvinutými zmyslami, pričom
viaceré z nich sú oveľa „výkonnejšie“
a citlivejšie ako u ľudí.
Ak použijeme paralelu, tak aj v našej
spoločnosti si „inteligentný mäsožravý živočích“ nachádzal postupne miesto, keď
vývoj vzťahu človeka a psa sa stal častým námetom či už výtvarného umenia,
literatúry, folklóru, ale aj náboženstva.
Úloha psa v minulých a súčasných kultúrach a spoločenstvách sa skúma cez jeho
praktické využitie v poľnohospodárstve,
športe, v systéme obrany a bezpečnosti.
Ak sa zamyslíme nad vzťahom psa
k ľuďom, najdôležitejšie je jeho veľmi

vyvinuté a hlboko zakorenené spoločenské správanie sa. Podobne ako my, aj
psy sú živočíchy žijúce v spoločenstve...
Majú rady spoločnosť a pretože človek
komunikuje s nimi spôsobom, ktorému
rozumejú, prijímajú ho za spoločníka,
niekde rovnocenného, inde nadradeného, ale aj „podradeného“.

Čo je canisterapia
Pomoc psa pri liečbe rôznych zdravotných, zdravotno – sociálnych problémov, odborne nazývaná Canisterapia je
pozitívne pôsobenie psa na človeka.
Canisterapia je nesporne novou formou terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho (Canis
familiaris) na zdravie, čiže na fyzickú,
psychickú a sociálnu pohodu človeka
(podľa definície Svetovej zdravotníckej
organizácie - WHO). Uplatňuje sa najmä
ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, kde nemožno použiť
iné metódy alebo nie sú účinné. Kladie
dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno - integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, ide skôr
o motiváciu k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky.

Delenie canisterapie
Vývoj vzťahu človeka a psa sa dostal
do roviny vzájomne prospešného spolužitia. Kynológia už spojila mnoho ľudí pri
tvorbe a hľadaní malých i veľkých cieľov.
K veľkým cieľom môžeme zaradiť
aj snaženie odborníkov o prospešné
využitie psa v „netradičných“ úlohách,
v sociálnej, sociálno – zdravotnej, či priamo v zdravotno – rehabilitačnej oblasti.
V „netradičných úlohách“ sme uviedli
v úvodzovkách, nakoľko tento typ pomoci štvornohých priateľov pre ľudstvo
je naozaj známy po stáročia..., len inak
pomenovaný ako v súčasnosti. O prospešné využitie psa pre ľudstvo sa zaslúžili
predovšetkým samotní havkovia ako iniciátori vytvorenia už spomínaného vzťahu človek – pes. Prebiehalo viac živelne,
ako klasické držanie psa v domácnosti,
predovšetkým ako spoločníka a priateľa.

Živelná - klasické držanie psa v domácnosti ako spoločníka a priateľa.
Výsledky: osamelí a osamotene žijúci ľudia - so psom sa necítia osamelo,
v starostlivosti o psa nachádzajú určitú
životnú úlohu, ľahšie nadväzujú a udržiavajú priateľstvá. Zviera vzbudí v majiteľovi chuť do života, radosť, nedovolí mu
príliš zamýšľať sa nad starosťami. Deti,
zvlášť deti problémové - pes sa stane
nielen spoločníkom v ich hrách, ale s jeho pomocou sa aj naučia zodpovednosti
a ohľaduplnosti. Zaháňa pocity osamelosti jedináčikov. Ochotne prijíma emocionálne potreby dieťaťa, hlavne telesný
kontakt. U agresívneho dieťaťa sa zlepšuje postoj k okoliu. Hyperaktívne dieťa sa
uvoľní a upokojí. Ľudia v stresujúcich
podmienkach - môžu so psom ľahšie
„vypnúť“ a lepšie zvládajú každodenné
stresy. Interakcia so zvieraťom - dotýka-
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nie i rozprávanie sa, znižuje psychické
a fyzické vnímanie stresu človeka. Osoby s chorobami obehového systému
a srdca, s nadmernou hmotnosťou,
diabetici... - vynútený pohyb, nutnosť
vychádzok so psom, telesnej aktivity.
Starší ľudia – psy ich dokážu povzbudzovať v telesnej aj v duševnej aktivite.
Pomáhajú predchádzať pocitom osamelosti, pocitom nepotrebnosti a sociálnej
izolácii, častých u týchto ľudí. Podporujú
ich začlenenie sa do spoločnosti, uľahčujú nadväzovanie priateľstiev a komunikáciu s okolím. Podnecujú k aktivite,
ale aj k uvoľneniu, relaxu. Depresívne
osoby - rovnako ako osamelým ľuďom,
pomôže pes získať späť pohodu a radosť
zo života, nájsť životnú úlohu. Pes odvádza pozornosť od starostí, zjednodušuje
sociálne kontakty.
Riadená - odborník na tento druh terapie buď zaobstará psa a do vzťahu medzi pacientom a psom vstupuje, (aspoň
určitú dobu) alebo využíva vlastného vycvičeného psa pri návštevách chorých.
Delí sa na: AAT (Animal-Assisted Therapy ) - psovod aj so psom sú dlhodobo
začlenení do liečenia osoby, sú neoddeliteľnou súčasťou terapeutického procesu.
Je zameraná len na jednu osobu, alebo
viac osôb s tým istým problémom. Vedie
ju zdravotnícky profesionál so špeciálnymi odbornými vedomosťami. Používa sa
k posilneniu žiadúceho, alebo utlmeniu
nežiadúceho chovania (napr. liečenie fóbií, alebo nácvik chôdze).

Objektívne pozorovateľné
a merateľné výsledky
AAA (Animal-Assisted Activity)
- prebieha v podobe návštev pacientov,
pes sa venuje viacerým, rôznym osobám.
Sú motivačným, výchovným, odpočinkovým a terapeutickým prostriedkom
zameraným na zvýšenie kvality života
pacienta. Výsledky sa dajú vyjadriť „len“
ako radosť, šťastie, spokojnosť. Výsledky sú, napríklad u pacientov s detskou
mozgovou obrnou (DMO) - pes sa stáva
nielen priateľom, ale aj motiváciou k pohybu a rehabilitácii. Je zdrojom nových
podnetov, spestrením života. Odvádza
pozornosť od vlastných problémov. Vychováva k zodpovednosti a k empatii.
U starých ľudí žijúcich v domovoch
dôchodcov - starší ľudia často trpia
depresiami, pocitmi nepotrebnosti, straty motivácie ďalej žiť. Psy prebúdzajú
v týchto osobách pozitívne emócie. Sú
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zmenou v zabehaných koľajach ich života. Umožňujú telesný kontakt. Zlepšuje
sa vzájomná komunikácia obyvateľov
domova dôchodcov, spoločná radosť
uvoľňuje často napäté vzťahy. Pre niektorých je psík zdrojom relaxu, so psom
sa maznajú a hladkajú ho. Pre iných zase
aktivity: štvornohý terapeut aportuje,
behá, nabáda k pohybu, spoločným
hrám, prechádzke. Znižuje sa potreba vyžadovania pozornosti od ošetrovateľov.
U ľudí trvale podráždených výrazne klesá miera agresivity voči okoliu. U mentálne postihnutých - pes udržuje duševne zaostalého človeka v pozornosti
dlhšie ako iné objekty, pozoruje a skúma
ho. Udržuje ho v aktivite. Dotyky a hladenie uspokojujú potrebu po nežnosti,
ktorá je u nich mnohokrát zvýšená. Je
výchovným prostriedkom ako sa správne chovať k zvieratám, neskôr k ľudom.
Zvyšuje samostatnosť a zodpovednosť.
Motivuje k rehabilitácii a rozvoju jemnej motoriky (hádzaním loptičky, hladkaním, napodobovaním činnosti psa...),
podnecuje k naháňaniu a skákaniu pri
hre, a tým k rozvoju motorických schopností. Prispieva k zníženiu osamelosti
a uzavretosti, podporuje spontánnosť
prejavu. Zvyšuje neverbálne komunikačné schopnosti mentálne retardovanej
osoby. U autistov - do seba zahĺbeným
autistickým deťom aj dospelým pomáha
pes obracať ich pozornosť navonok. Vytrháva ich z ich vnútorného psychického
sveta. Zmierňuje ich agresivitu voči okoliu. Zlepšuje sa spoločenské správanie
sa autistickej osoby. U detí a dospelých
v nemocnici - zvieratá v cudzom prostredí nemocnice predstavujú spojenie
s vonkajším svetom. Zmäteným, rozrušeným a depresívnym osobám pomáhajú
komunikovať. Sú rozptýlením, odvádzajú pozornosť od choroby, bolesti.

Využitie canisterapie
Pojem canisterapia sa voľne prekladá ako liečenie prostredníctvom psov,
predovšetkým ako pomocná psychoterapeutická metóda. Vo viacerých zásahoch
úspešnej pomoci človeku sa však častejšie stretávame s označením canisterapie
ako formy spolupráce, asistenčnej služby,
výchovy alebo činnosti zameranej na
zlepšenie kvality života človeka.
Využíva sa najmä v psychiatrii a psychoterapii, u telesne a zmyslovo postihnutých, u jednotlivcov s autizmom,
u týraných a zneužívaných detí, u pacientov s epilepsiou, u mentálne posti-

hnutých osôb, u detí hospitalizovaných
v nemocnici, u seniorov, u pacientov
s onkologickým ochorením.
V nemocniciach, v prípadoch ťažkých depresívnych stavov prítomnosť
zvieraťa napomáha nadviazať kontakt,
rozhovor. Najskôr medzi pacientami
spolužijúcimi v zariadení, neskôr medzi
pacientom a ošetrujúcim lekárom, až sú
schopní komunikovať aj s návštevníkmi, ktorých pred tým odmietali vidieť.
Ošetrujúci personál tvrdí, že oveľa ľahšie
sa s nimi rozprávajú zverenci počas návštevy so psom alebo bezprostredne po
nej. Aj členovia rodiny často chodia na
návštevy práve vtedy, keď vedia, že tam
bude pes.

Lieky zvané pokoj,
radosť, nádej
Na tradičné lieky z lekární sme už
zvyknutí, ale menej populárne sú lieky
svojou podstatou psychologické, ktoré
sú zamerané na zvládanie negatívnych
emócií, úzkosti až strachu, obáv, tiesne,
depresie, beznádejnosti a podobných
stavov. Ako liek sú používané emócie
kladné. Ak nás záporné emócie ťahajú
dolu a strhávajú do priepasti bezmocnosti, tie kladné nás stavajú na nohy.
Canisterapia býva bohatým zdrojom
kladných emócií. Psy dokážu pomôcť
svojmu pánovi pri zvýšení sebavedomia
a pocitu spokojnosti, pretože mu neodporujú, prejavujú súcit a bezvýhradne
pozitívnu náklonnosť. Pes môže byť
významným prostriedkom pri nadväzovaní terapeutického vzťahu, čo môže
viesť k zmenám nežiadúceho prežívania
a správania. Úspech terapie pomocou
psov je podporený faktom, že pacienti
prijímajú lásku psa omnoho ľahšie ako
náklonnosť ľudí. Canisterapia môže byť
cestou, ako uviesť pacienta do reality,
posilniť jeho sebaocenenie a istotu, zároveň mu umožniť uvedomiť si určité limity vlastného správania a zákonitosti vzájomného pôsobenia akcie a reakcie vo
vzťahu. V oblasti psychiatrie sa canisterapia využíva najmä pri: postraumatických
stresových poruchách, obsedantnom
a kompulzívnom správaní a depresiách.

Postraumatické stresové
poruchy
Medzi hlavné príznaky poruchy
patria najmä úzkostne-depresívne reakcie, tras končatín, bolesti chrbtice,
brucha, poruchy spánku, bolesti hlavy

a pod., všetko bez organického podkladu. V takýchto situáciach sa človek často stretáva s rôznymi formami odmietania zo strany príbuzných
a priateľov. Takýto stav vníma človek
so zvýšenou citlivosťou a nechce nikoho obťažovať. Podľa špecialistov
môže byť pes v kritických situáciach
významným pomocníkom: vycíti náladu psa, načúva mu, dotyk s jeho
srsťou človeka upokojí, nevyvoláva
napätie a jeho schopnosť vcítenia je
priam absolútna. Pes, zvlášť väčšieho
vzrastu s huňatou srsťou poskytoval
postihnutému akýsi azyl. Ľudia ho
mohli objať, ukryť si tvár do jeho srsti a upokojiť sa. V takýchto situáciach
vôbec neprekáža, že ide o „nemú
tvár“. Možno je to skôr lepšie, pretože
slová tu nepomáhajú, dobré rady nie
sú vnímané, a pokiaľ áno, skôr v danom okamihu popudzujú, ako pomáhajú. Upokojujúce navodenie pocitu
bezpečia pomáha nastoliť aj pokojný
dych psa.

Obsedantné
a kompulzívne správanie
Ide o opakujujúce sa vtieravé
myšlienky či predstavy, ktoré sa vnucujú do vedomia. Tieto myšlienky sa
môžu objaviť aj v sfére citovej, bez vyhradenej a celkom konkrétnej obavy
vo forme úzkosti, pocitu nereálnosti
a neistoty. Kontakt so psom obvykle
znižuje, dokonca niekedy celkom odstraňuje pocit nereálnosti a stáva sa
jednou z „kotiev“ osobnosti človeka
v realite.

Depresie
Ide o súbor psychických, psychomotorických a somatických symptómov, najmä o smutnú náladu, neschopnosť tešiť sa, vyčerpanosť, znížený
záujem o všetky aktivity, neschopnosť
rozhodovať sa, pocit strachu, pocity
odcudzenia a pod. Napriek tomu, že
existujú odlišnosti v prejavoch depresie
u mužov a žien, obe pohlavia sú aj vo
fáze relatívne výraznej depresie schopné reagovať na psa a zabezpečiť mu základnú starostlivosť, vrátanie venčenia.
Nie je zriedkavé, že vychádzka so psom
je jediným kontaktom človeka so svetom mimo vlastný byt.
Prof. MVDr. Marián Kozák PhD
prednosta I. Internej kliniky
Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach

Canisterapia s Občianskym
združením Človek a pes
Vidieť psa, ktorý by
sa ľuďom celý rozdal
a vidieť spokojnosť a radosť na tvárach personálu, ale predovšetkým
na tvárach klientov, je
skutočne jedinečný zážitok. Ten môj rozhodol
aj o tom, že sa canisterapii venujem doteraz.
Myslím si, že je dôležité, aby sa spoločnosť ako celok čoraz viac zaoberala
hľadaním čo najväčšieho počtu najrozličnejších spôsobov ako ľuďom s rôznym
postihnutím pomôcť čo najkvalitnejšie
žiť. A canisterapiu môžeme určite medzi
takéto spôsoby zaradiť, pretože pozitívne
ovplyvňuje viaceré oblasti ľudskej existencie. Ako canisterapia pomáha?
V emocionálnej oblasti rozvíja empatiu, zmenšuje úzkosť, napätie a strach
z nových životných situácií, uspokojuje
potreby nežnosti a fyzického kontaktu,
rozvíja pocit zodpovednosti, odstraňuje
nesmelosť a uzavretosť klienta a podporuje spontánnosť prejavu vo vzťahu k iným
osobám.
V poznávacej oblasti rozvíja pozorovacie schopnosti, upútava záujem klienta
o určité aktivity prostredníctvom cielenej
hry a plnenia úloh, rozvíja pozornosť a jej
odpútanie sa od vlastných problémov
klienta, presúva pozornosť zo sveta neživých predmetov na svet živých bytostí,
pomáha postupne akceptovať fyzický
kontakt a rozvoj chápania postupnosti,
napríklad u autistických klientov, motivuje ku komunikácii klient – pes, klient –
klient, klient – personál, zlepšuje artikuláciu a rozširuje slovnú zásobu, pomáha
osvojeniu si vzorov správania sa ku zvieratám a ľuďom. V motorickej oblasti motivuje k pohybu, udržiavaniu a rozvoju hrubej
i jemnej motoriky, posilňovaniu svalstva,
rozvoju zručnosti v ovládaní invalidného
vozíka, zlepšuje udržiavanie rovnováhy.
Základom canisterapeutickej práce je
skutočnosť, že pes je pre klienta veľmi atraktívny, výrazne ho motivuje k pohybu
a rôznym aktivitám. Klienti si k nemu vytvárajú kladný citový vzťah, pretože pes je
ich priateľom.
Je pravdou, že canisterapia na Slovensku je viac-menej v začiatkoch. Z môjho
pohľadu sa jej venujú viac dobrovoľníci
a milovníci psov; odborníci sú zastúpení

skôr sociálnymi pracovníkmi, špeciálnymi
a liečebnými pedagógmi. Psychológovia
a najmä psychoterapeuti sa tejto oblasti venujú len málo alebo vôbec. Úplne
v našej krajine chýba odborný výskum
canisterapie, zhrnutie odporúčaných metodických postupov pri jej vykonávaní,
jej predstavovanie odbornej verejnosti
prostredníctvom publikovania v odborných periodikách a chýba k nej aj knižná
literatúra.
Dobrovoľníci, ktorí sa canisterapii
u nás venujú, sú najčastejšie združení
v občianskych združeniach, ktorých je na
Slovensku viac než desať. Jedným z nich je
aj Občianske združenie Človek a pes, ktoré
sme na zastrešenie našich canisterapeutických aktivít založili v roku 2004. Počas
uplynulých dvoch rokov sme spolupracovali s niekoľkými zariadeniami, či už dlhodobo, alebo formou prezentačných aktivít. Ako jedni z mála ľudí na Slovensku sme
so psom navštevovali starých ľudí v domove dôchodcov, veľmi intenzívna bola
naša spolupráca s Domovom sociálnych
služieb Symbia vo Zvolene (www.symbia.
sk). V súčasnosti pôsobíme v Psychiatrickej
nemocnici v Kremnici.
Celkom inú úroveň canisterapie ako je
tá u nás, môžeme pozorovať v západných
krajinách, predovšetkým v USA, Kanade
a Veľkej Británii, kde sa canisterapia bežne
využíva v zdravotníctve a podporujú ju aj
mnohé výsledky odborných výskumov.
Už aj v Českej republike pozorujeme jej
mohutný profesionálny rozvoj. Canisterapiu v ČR začínajú deliť na spoločenskú
činnosť, vykonávanú psovodom a psom
na pozdvihnutie kvality života klientov
a na terapeutickú činnosť so zámerom
podieľať sa na liečbe určitého typu zdravotného postihnutia, pričom ju vykonáva
pes a terapeut s odbornými vedomosťami
o rôznych druhoch postihnutia a možných
aplikáciách canisterapie v práci s klientmi
rôznych postihnutí.
Uvedomujeme si potrebu výmeny
informácií v odbore canisterapie a taktiež
potrebu osvety a vzdelávania v tejto sfére
na Slovensku. Verím, že aj v našej krajine
postupným rozširovaním canisterapie
a zdokonaľovaním jej poskytovania na
profesionálnej úrovni z jej potenciálu vyťažíme pre dobro človeka čo najviac.
Viera Azorová
študentka psychológie na UKF Nitra
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Test
terapeutických psov
Test terapeutických psov sa skladá z niekoľkých častí.
Znázorňujú sa určité situácie, s akými sa budúci terapeut
stretne a podľa reakcií testovaných psov sa hodnotí ich
správanie nasledovne:
1. Skúšajúci sa predstaví majiteľovi psa, podajú si navzájom
ruky a chvíľku sa zhovárajú. Skúšajúci sa spýta, či môže pohladiť psa. Pohladí psa. Potom sa pes s majiteľom vrátia na
miesto.
Hodnotenie: pes sa javí:
a) priateľský, b) so záujmom, c) aktívy, d) bez záujmu, e) bojazlivý.
2. Majiteľ prichádza so psom ku skúšajúcemu v tvare L, počas
chôdze dvakrát zastane a dá psovi povel: sadni, zostaň. Potom sa vráti na miesto.
Hodnotenie:
a) ovládateľný, b) neovládateľný.
3. Majitelia so psami vytvoria kruh. V strede kruhu stojí skúšajúci. V kruhu je jeden asistent s barlou. Účastníci si navzájom vymieňajú miesta v kruhu. Sleduje sa správanie psa voči
človeku s barlami.
Hodnotenie:
a) priateľské, b) uhýbavé, c) neaktívne, d) agresívne.
4. Majiteľ sa rozihrá so svojím psom a vo chvíli, keď je pes
rozšantený, dá mu povel: sadni!
Hodnotenie:
a) ovládateľný, b) neovládateľný.
5. Psi sú po jednom púšťaní na dlhšej šnúre, aby sa stretli
s ostatnými navoľno.
Hodnotenie: sleduje sa správanie psa voči cudzím psom:
a) priateľské, b) zdržanlivé, c) nepriateľské.
6. Do kruhu vojde figurant na invalidnom vozíku, hladká psa,
chytá ho za uši, labky, potiahne ho za srsť. Podá psovi maškrtu.
Hodnotenie:
a) priateľský, b) bojazlivý, c) flegmatický, d) nepriateľský (vrčí).
7. Ďalší figurant si oblečie župan a postaví sa medzi ostatných
v kruhu. Každý pes sa pred ním zastaví na pár sekúnd. Sleduje
sa reakcia psa.
Hodnotenie:
a) priateľský (priateľská alebo žiadna reakcia na človeka v župane), b) nepriateľský (zavrčí na župan).
8. Následne na predchádzajúce figurant niekde v pozadí niečím buchne, sleduje sa reakcia psov na neočakávané silné
zvuky.
Hodnotenie: reakcie psov môžu byť rôzne:
a) zľakne sa, obzrie, ale hneď sa upokojí, b) zľakne sa a vyrazí
do útoku, c) zľakne sa a na mieste vrčí, d) flegmatický, nijako
nereaguje.
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Adepti canisterapie na testoch poslušnosti. (Ilustračné snímky M.Š.)

Pri zistení agresívneho správania sa v ktoromkoľvek z bodov testovania pes nemôže byť hodnotený ako terapeutický
pes. Takisto pes, ktorý počas testovania nejaví žiaden záujem,
je bojazlivý, odťahuje sa, nie je hodnotený ako pes - terapeut,
ale v takýchto prípadoch je možné psa ešte pripravovať a testovanie zopakovať.
Canisterapiu podporilo množstvo majiteľov psov, ktorí si
nechali svojich miláčikov otestovať, aby s nimi mohli potešiť
tých, ktorí to najviac potrebujú.
Som veľmi šťastná, že v našej veľkej rodine chovateľov a milovníkov psov sa nájde množstvo ochotných dobrovoľníkov,
ktorí i na úkor svojho voľného času chcú pomáhať a radi prídu.
Patrí im za to môj obdiv, vďaka za ich vytrvalosť a šľachetnosť.
Želám im všetkým mnoho chovateľských i terapeutických
úspechov.
Jana Hajrová
Slovenská asociácia terapeutov

Deisy v Integre
V jedno utorkové predpoludnie
sme išli s pani Janou Hajrovou zo
Slovenskej asociácie terapeutov,
členskej organizácie Slovenskej humanitnej rady, na terapeutické stretnutie s klientami Domova sociálnych
služieb Integra na Tylovej ulici v Bratislave. Stretnutie mentálne postihnutých klientov s jej fenkou Deisy
bolo radostné a zároveň dojemné.
Veľké deti, ktoré dovtedy apaticky
sedeli na vozíkoch, akoby ožili. Vystierali ruky, hladili a česali malého
chlpáča, ktorý to všetko znášal s nesmiernou trpezlivosťou. Do tohto
nie veľmi optimistického prostredia
priniesol vzrušenie a taký potrebný
úsmev na ich tvárach.

Jana Hajrová s Daisy medzi klientami v Integre.

Pani Hajrová, ako dlho sa venujete canisterapii?
Už to bude desať rokov, čo som sa
prvýkrát stretla s canisterapiou. Absolvovala som rôzne školenia a odvtedy
sa jej venujem, neustále sa vzdelávam,
čítam všetky dostupné knihy, internetové materiály a informácie, venujem
sa záujemcom o tento odbor. Najdôležitejšia je, samozrejme, prax. S mojimi
psíkmi chodím do rôznych zariadení
a sledujem reakcie mentálne, či inak
postihnutých ľudí.
Prečo Vás táto doplnková terapia
pomocou psa tak zaujala?
Po prvé preto, že tieto zvieratá milujem. Pes je odpradávna náš verný
priateľ, spoločník a sprievodca. Poznáme jeho neoceniteľné schopnosti, pre
ktoré sa využíva v službách polície, pri
rôznych záchranárskych akciách, vídame ho sprevádzať svojho nevidiaceho
pána. S narastajúcou popularitou týchto zvierat vedci zistili, že pes má také
vlastnosti a schopnosti, pomocou ktorých môže zachrániť človeku život. Sú
známe prípady psov, ktorí u svojich pánov „objavili“ zhubný kožný nádor, na

čo ich svojím zmeneným správaním sa
upozornili. Podobne zachraňujú svojich majiteľov trpiacich epilepsiou pred
nebezpečnými pádmi a zraneniami,
keď ich včas varujú pred prichádzajúcim záchvatom. Pes zaháňa depresie
u osamelých, chorých a dlhodobo hospitalizovaných osôb. To je fascinujúce,
nie?
Donedávna bol pojem canisterapia v našich končinách neznámy…
Už v roku 1942 v USA psov nasadili ako súčasť rehabilitácie vojnových
zranení. Ako prvý sa o takýto vzťah
medzi človekom a psom začal zaujímať
americký psychiater Boris Levinson po
tom, ako pozoroval náhodné stretnutie
svojho psa s emocionálne postihnutým
dieťaťom. Ono priamo s ním nikdy nekomunikovalo, ale o psa prejavilo záujem. Ich ďalší kontakt a vzájomná komunikácia sa stali cestou k rehabilitácii
dieťaťa. Levinson tak úspešne začal používať zvieracích miláčikov ako súčasť
terapie. Overil si, že zvieratá plnia úlohu prechodných objektov, ku ktorým
si dieťa vytvorí vzťah najprv a až potom aj k terapeutom a ďalším ľuďom.
Levinson sformuloval hypotézu, podľa
ktorej zvieratá nepredstavovali spôsob
vyliečenia, ale pôsobili ako sociálny katalyzátor, ktorý naštartuje a podnecuje
sociálny kontakt. S narastajúcou profesionalitou terapeutov sa v 80. rokoch
začalo rozlišovať medzi činnosťou za
účasti zvierat a terapiou pomocou zvierat. Výraz canisterapia vznikol spojením
latinského slova „canis“ (pes) a gréckeho „therapeia“, liečba, liečenie.
Ako pes pôsobí na pacienta?
Vedci presne nevedia, akým spôsobom kontakt so psom ovplyvňuje
ľudský organizmus, ale domnievajú
sa, že citový vzťah k zvieraťu pomáha
uvoľňovať interferón, proteín, ktorý
posilňuje imunitný systém. Liečivé
pôsobenie zvieraťa do značnej miery
súvisí s empatiou, nepodmieneným
rešpektom a láskou, ktorú sú zvieratá
schopné prejaviť. Uspokojovanie týchto potrieb, v kombinácii s dotykom
živej bytosti, pomáha uviesť ľudí do
správneho duševného stavu. Už len
samotné pozorovanie zvieraťa pomáha ľuďom sústrediť sa na niečo iné, ako
len na vlastné problémy či chorobu.
Odborníci uvádzajú, že ak sa zdravotný
stav človeka zhorší, môže prítomnosť
zvieraťa odhaliť v človeku to najlepšie

aj v tých najzložitejších situáciách. Pozitívne pôsobenie psa na psychické zdravie človeka sa stalo predmetom štúdií
vedcov v rôznych oblastiach. Na základe dlhoročných výskumov zhodnotili
výsledky a následne na to vypracovali
terapeutické programy, ktoré využívali
v rozličných oblastiach psychoterapie.
Ktoré psy sú vhodné na canisterapiu?
Možno na ňu použiť psa akéhokoľvek plemena, malého i veľkého
vzrastu, hladkosrstého, či dlhosrstého,
čistokrvného, aj miešanca. Pre všetky
psy ale rovnako platí zásada, že musí
byť ovládateľný a musí spĺňať určité
podmienky na zaradenie do canisterapie. Každý pes je podrobený testom,
na ktorých základe sa určí, či je alebo
nie je vhodným kandidátom na canisterapiu.
Vybrané psy sa potom využívajú
v rôznych prostrediach a až podľa potreby sa určí, či bude vhodnejší veľký,
alebo radšej menší pes. Veľmi záleží na
tom, akú úlohu bude počas terapeutického stretnutia určený pes plniť. Na
fyzioterapiu bude vhodný väčší pes,
na uloženie do postele k pacientovi vyberieme malého psíka.
Ako sa z obyčajného psa stane
pes „canisterapeut“?
Ak chceme mať zo psa terapeuta,
musíme mu predovšetkým odmalička
vštepovať lásku a prítulnosť k ľuďom.
Je ideálne, keď má psík vlohy na aportovanie. V tom ho treba usmerňovať
a podporovať, lebo prinášanie a podávanie predmetov sa hojne uplatňuje v canisterapii. Terapeutického psa
nesmie vyviesť z rovnováhy nečakaný
hluk, preto ho treba navykať aj na takéto situácie. Treba ho pravidelne brávať
medzi ľudí všetkých vekových kategórií. Odporúča sa aj stretávanie s ľuďmi
na invalidných vozíkoch či s barlami.
Pes sa musí dať pohladkať a odmeniť
maškrtou. Okrem toho sa terapeutický
pes musí znášať aj s inými zvieratami,
s ktorými sa môže v terapeutickom
prostredí stretnúť. Akákoľvek agresia
voči inému zvieraťu či dokonca voči
človeku, vylučuje psa z canisterapie. Je
to veľká zodpovednosť vstúpiť so psom
do prostredia, v ktorom má byť súčasťou terapie. Aj preto sa pri testovaní
kladie na správanie sa každého psa veľký dôraz. Vlastnosti psov sa preverujú
testovaním na canisterapiu.
Viera Antošková
Snímka: autorka
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Rozhovor

Nepoznám človeka,
ktorému by pes nepomohol

Drahomíra Fridrichová, predsedníčka Občianskeho združenia Kynologického klubu Ekoiuventa, výcvikárka
psov na canisterapiu.
Od kedy existuje a pôsobí vaše
Občianske združenie Kynologický
klub Ekoiuventa?
Naše združenie sa zaregistrovalo na
Ministerstve vnútra SR 27. apríla 1997
a odvtedy až dodnes pôsobíme v bratislavskej Ekoiuvente na Búdkovej ceste 2,
ale našimi členmi sú záujemci o canisterapiu z celého Slovenska.
Prečo ste sa stretli s vašimi členmi a ich psíkmi v októbri tohto roku
v Belušských Slatinách?
Každoročne sa stretávame kvôli skúškam, ktoré treba vždy raz za rok opakovať, aby bolo možné udržiavať potrebnú
úroveň výcviku a práce psa a znova získať certifikát. Ide aj o to, aktualizovať si
tak potrebné vedomosti, ktoré sa využívajú v canisterapii. Teraz sú s nami tí naši
členovia, ktorí si potrebujú obnoviť certifikát na výkon canisterapie. Každý rok
k nám však pribudnú aj noví členovia.
Niektorí z nich sa prišli iba oboznámiť
s problematikou canisterpaie a vykonať
so psami základný výcvik.
Ako ste sa dostali ku canisterapii
a aké je vaše pôvodné povolanie?
Pôvodným povolaním som knihovníčka. Spočiatku som väčšinu času
trávila v knižnici a výcvik psov bola len
moja záľuba a medzi psy som chodievala relaxovať. Teraz je to naopak. Výcvik
psov robím profesionálne, pretože som
sa chcela špecializovať práve na výcvik
v canisterapii. Knihy zostali mojím koníčkom, teraz chodím relaxovať do knižnice. Vlastne v knihách som našla aj cestu
ku canisterapii.
Čo viedlo alebo kto Vás inšpiroval
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práve k tejto špecializácii akou je canisterapia?
Bol to predovšetkým môj vzťah
k ľuďom, láska k deťom. Som veľmi spoločensky založená. Spúšťací podnet mi
však dali moje deti. Dve z mojich troch
detí sa narodili s vývojovou telesnou
chybou, ktorá však bola riešiteľná. Hľadala som preto spôsob, cestu k ich zdraviu a ako knihovníčka som si dokázala
vyhľadať potrebné informácie a tie ma
priviedli práve ku canisterapii. Canisterapia mojim deťom zásadne pomohla,
to sa nedá poprieť. Dala mi veľmi veľa.
Ak sa obzriete do minulosti, ako si
spomínate na vaše začiatky?
Pred desiatimi a viac rokmi tu bol
akýsi boom „bojových psov“. Tento
pojem vôbec nemám rada. Ja tvrdím,
že neexistuje bojový pes, ale „bojový
majiteľ“ a od toho sa všetko zlé odvíja.
Často počujeme aj teraz, ako a kde všade pes ublížil, pohrýzol človeka, ale už
menej často sa zamýšľame, prečo sa tak
stalo, prečo sa všetko to zlé znesie zakaždým na zviera, za ktoré má vlastne
plne zodpovedať majiteľ. V presvedčení, že aj pes môže byť človeku na niečo
dobrý, že človek môže psa vychovať tak,
aby pomáhal, aby bol užitočný, dokonca aj terapeuticky, sme založili aj naše
občianske združenie. A darí sa nám.
Poznáte príklady z histórie, kedy
a ako začal človek objavovať terapeutické schopnosti psa?
Za všetky príklady uvediem jeden:
starí Eskimáci boli životne závislí od
svojich saňových psov. V ťažkých severských podmienkach by bez psieho záprahu v krutej zime nedokázali prežiť.
Eskimáci doteraz veria, že boh stvoril
psa ako priateľa človeka preto, že zistil,
aký je človek nedokonalý. Psa považujú ako súčasť bytosti človeka, ktorá je
na to, aby pes človeku pomáhal. Som
presvedčená, že na našej planéte neexistuje taký človek, ktorému by pes
nedokázal pomôcť. Treba však veľa so
psíkmi pracovať. Žiaľ, je veľa ľudí, ktorí
pomoc od psa nedokážu ani prijať a ani
pochopiť. Canisterapia je veľmi prospešná. Presviedčam sa o tom denne,
že psík dáva každému z našich klientov
veľa prospešného.

Aké sú vaše konkrétne skúsenosti
terapeutickej pomoci psa človeku?
Canisterapiu vykonávame desiaty
rok. Veľmi často sa presviedčame, že
pes pomáha nielen dieťaťu, či starému
človeku, ku ktorému psíka dávame, ale
pomáha celej rodine postihnutého človeka. Ľudia sa najprv boja, že so psom
budú mať doma len veľké starosti. Áno,
budú mať aj starosti, ale s čím dnes nie
sú starosti? Koľko ľudí navzájom opláca
dobro dobrom? Koľko ľudí sa v iných
ľuďoch v živote sklame? Ale pes človeka
nesklame nikdy. Pes má rád človeka bez
akýchkoľvek podmienok. Pes berie človeka takého aký je, môže byť chudobný,
bohatý, postihnutý, nešťastný, pes je
verný až do konca. Zo skúseností môžem potvrdiť, že ľudia, ktorí sa spočiatku
bránili psovi, nechceli ho prijať doma,
po dvoch a viacerých rokoch ma pristavia a priznávajú sa, že spočiatku psa
nechceli, ale teraz ho majú radi tak ako
človeka. Civilizácia ľudí vzdialila prírode
celkove a je to vidieť na správaní sa ľudí.
Ako sa začína pripravovať pes na
canisterapiu?
Psa, ktorého majiteľ chce využívať na
canisterapiu, musí najprv spoznať z psychologického hľadiska, a to keď je ešte
4-mesačným až jednoročným šteňaťom.
Učíme klientov pochopiť ako vlastne
psy komunikujú. Učenie prebieha hrou.
Hovoríme tomu skrátene „socka“, čiže,
hodina vnútrodruhovej socializácie. Je
to niečo ako vysoká škola socializácie.
Niekedy je na cvičisku aj tridsať psov.
Nikdy sme pri výučbe nepoužívali vodítka. Učíme ľudí spoznávať psa podľa mimiky, reči tela ako a čo kedy pes človeku
naznačuje a prečo. Keď sa ľudia naučia
chápať komunikáciu a model správania
sa psa, je jeho zvládnutie na dobrej ceste. Pes je šelma. Jeho model správania
je modelom správania sa šelmy a keď to
majiteľ psa pochopí, dôjde k prispôsobeniu sa navzájom a vzťah psa a človeka
sa dostane na oveľa vyššiu úroveň ako
vzťah gazdu, ktorý máva psa na reťazi
a pustí ho len vtedy, keď potrebuje, aby
zabil myš.
Podľa čoho spoznáte, že pes je
alebo nie je vhodný na canisterapiu?
Na hodine vnútrodruhovej sociali-

zácie môžete vidieť veľmi veľa rôznych
druhov plemien psov. Erdelteriér, labradorský teriér, bernský salašnícky pes,
ridžbek, pomáhajú ľuďom rôzne. Záleží
od druhu postihnutia, pomáhame pri
autizme, pri depresiách. Mali sme pacienta, ktorému veľmi dnes psík pomáha. Aj
pri veľmi ťažkých duševných poruchách.
Robíme canisterapeutické skúšky, ale nie
spôsobom: „podajte si prihlášku dovtedy
a dovtedy“. U nás psy, ktoré idú na canisterapeutické skúšky, musia najprv prejsť
v našom výcvikovom stredisku základným výcvikom poslušnosti a socializáciou. Ďalej musia uspieť na skúškach základnej ovládateľnosti, čo je podmienka
a tiež testami povahovej vhodnosti. Posudzovanie je veľmi prísne. Viac pritom vyraďujeme ako prijímame, aj keď sa ľudia
hnevajú. Ale je to veľká zodpovednosť.
Ľudia so psami chodia na cvičisko na to,
aby sme sa lepšie spoznali, obetujeme
pritom neraz aj dovolenky. Je to vlastne
práca na celý život. Pes musí byť spoľahlivý a skúšky robí až po výcviku. Máme tu
veľa postihnutých detí, napríklad Maťko
mal detskú mozgovú obrnu. Jemu psík
tiež veľmi pomáha.
Čo všetko musí pes vydržať pri výcviku?
Psy, ktoré sa najviac osvedčili počas
skúšok, dávame k postihnutým deťom

do domácnosti. Napríklad cairnteriér sa
nám veľmi osvedčil, máme z tohto plemena viacero psíkov pri postihnutých
deťoch.
Pri liečbe akých diagnóz sa počas
vašej praxe canisterapie psy osvedčili?
Psi, ktorých sme vycvičili na canisterapiu, pomáhali a pomáhajú pri rozvoji
jemnej i hrubej motoriky, v logopédii
a venujeme sa aj doplnkovej liečbe prikladaním psa k chorému človeku, čomu
hovoríme aj „polohovanie“ psa.

Čo je to „polohovanie“ psa?
Je to odovzdávanie energie psíka,
ktoré je naefektívnejšie napríklad, pri
uvoľňovaní kŕčov a svalového napätia
chorého človeka. Pes má vyššiu telesnú
teplotu ako človek a pri „polohovaní“
odovzdáva časť svojho tepla človeku.
Kŕč sa uvoľní, v extrémnych prípadoch sa

pacient uvoľní tak, akoby bol znovuzrodený, akoby sa nanovo prebral k životu.
Prikladanie psa k pacientovi sa využíva
pri telesných, aj pri duševných chorobách. Ale dobre pôsobí aj na zdravého,
no niečím oslabeného človeka. Napríklad, psík sa priloží na boľavý chrbát a za
desať minút človek pocíti v chrbte úľavu od bolesti. Pes vie vycítiť tú časť tela,
ktorá je poškodená, chorá a sám príde
a ľahne si k poškodenému miestu. Ak
napríklad máte poranenú ruku, pes to
dokáže vycítiť. Jednoducho, vždy chce
pomôcť. Takto to využívali aj Eskimáci.
Psy boli v treskúcich mrazoch pre ľudí
žijúcich v polárnych oblastiach aj zdrojom tepla.
Vaše deti idú vo vašich šľapajach?
Moje deti, čomu som veľmi rada, ma
naozaj v canisterapii nasledujú. Najstaršia dcéra, ktorá študuje sociológiu, sa
osamostatnila a má už vlastnú chovnú
stanicu. Niektoré psíky jej chovnej stanice už pre naše občianske združenie aj
pracujú. Mladšia dcérka Patrícia, ktorá
študuje sociálnu prácu, je už výcvikárka
psov vybraných alebo určených na canisterapiu. Spomenutý štúdijný odbor si
vybrala preto, že sa chce venovať zdravotne postihnutým deťom.
Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Canisterapia v Belušských Slatinách
V krásny, slnečný, jesenný deň
14. októbra tohto roku sme sa vybrali do Belušských Slatín. Konal
sa tam dvojdňový seminár a celoslovenské skúšky psov z canisterapie. Stretnutie zorganizovalo pod
vedením Drahomíry Fridrichovej
občianske združenie Kynologický
klub Ekoiuventa v Bratislave. Je to
najmladší riadny člen Slovenskej
humanitnej rady.
Ocitli sme sa v obkľúčení chlpáčov
mnohých veľkostí a rás. Psíky sa tešili chvostami, lebo vedeli, že ich čaká
vzrušujúci pobyt v prírode, plný prekvapení. Po skončení úvodného výcviku poslušnosti v kruhu sme sa rozprávali s niekoľkými účastníkmi stretnutia. Mnohí z nich si nesú so sebou
zložitý príbeh, ktorý ich priviedol do
spoločenstva štvornohých priateľov.
Z trinásťročného Juraja Š., ktorého pred pár rokmi v škole šikanovali
spolužiaci, je dnes, vďaka psíkovi,
sebavedomý mladý muž. Navyše ho

očarila canisterapia a má radosť, keď
môže prostredníctvom svojej fenky
airedale teriéra pomáhať druhým ľuďom a odovzdávať energiu chorým
deťom. Do Belušských Slatín prišiel
kvôli canisterapeutickej skúške a verí,
že jeho Deina opäť uspeje. „Preveria ju
z polohovania, čo znamená, že si bude
musieť ľahnúť na figuranta (akože na
chorého človeka) a vydržať v tejto polohe bez pohnutia a bez odvrávania“
povedal Jurko. „Musia ju preskúšať aj
zo základnej poslušnosti, musí ukázať,
či ovláda povely sadni, ľahni, k nohe,
ku mne, zostaň, či sa vie prevaliť, poprosiť a pozdraviť“, dodal. Toto všetko
možno psa naučiť ak máte veľkú trpezlivosť. Cvičiteľ musí byť pri tom láskavý ale aj neústupčivý. „Chcem aby
Deina bola čím ďalej tým lepšia, aby
vždy bola na skúškach úspešná. Teraz
má iba dva roky a canisterapii sa môže
venovať celý svoj život, takže je pred
nami ešte veľa práce“ odpovedal Juraj
na otázku o plánoch do budúcnosti.

Martin s veľkým záujmom sleduje coursig psíkov.

Pri vedľajšom stolíku pozorne sledoval dianie na blízkej lúke štrnásťročný Martin Szabo, postihnutý detskou
obrnou a epilepsiou zároveň. Práve tam
prebiehal tzv. coursing (čítaj kúrzing),
čiže beh za návnadou. Jeho cieľom je
zabaviť a potešiť psíkov po náročnom
cvičení. Martin prišiel na stretnutie do
Slatín s mamou a s fenkou Bingou. Čakala ho dôležitá funkcia figuranta pri
ukážkach a cvičení polohovania psov
terapeutov. Aj jemu v jeho trápení veľmi pomohla prítomnosť psíka. „Binga
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je pre mňa psychická opora, mám ju
veľmi rád“ priznal sa nám Martin.
Aj čerstvá mamička Mária Potočárová – Riberičová sa so svojím dvojročným beaglom Maxom venuje canisterapii. „Keď mal asi pol roka, prišli sme na
cvičák do Ekoiuventy a práve tam som
sa dozvedela, že má všetky predpoklady stať sa canisterapeutom“, povedala nám. Hoci je inžinierka ekonómie,
zaujala ju fyzioterapia. „Vždy som inklinovala k práci s postihnutými deťmi,
chodila som do diagnostických centier,
trávila som tam veľa času a práve canisterapia sa mi zdala ideálna na komunikáciu s nimi“. A aký je podľa nej Max
canisterapeut? „ Je to typ psa, s ktorým
môžete robiť doslova všetko a vôbec
mu to nevadí, práve naopak,“ pousmiala sa a dodala: „Viac mu však vyhovuje,
keď deti môže rozptýliť, motivovať ich
k fyzickej aktivite. Teší sa, keď sa môže
s nimi hrať a predvádzať všelijaké psie
kúsky.“ Pri stretnutiach s postihnutými
deťmi si pani Mária všíma predovšetkým to, ako sa radujú, keď zbadajú
Maxa, že sú šťastné a úplne inak reagujú. Spomenula jedno dievčatko, či
vlastne už slečnu, ktorá celý týždeň
mlčala a začala rozprávať až vtedy, keď
prišiel psík.“ Myslím si, že každý človek
bez predsudkov sa cíti v spoločnosti
psov dobre. Tak ako psy pomáhajú deťom, pomáhajú aj starším ľuďom, ktorí
sú osamelí a pre ktorých je spoločnosť
zvieraťa veľmi pozitívna. Aj deti, ktoré
nie sú z rôznych dôvodov v kolektíve
obľúbené, si u psa nájdu to, čo im život
s ľuďmi zatiaľ upiera. Dáva im to pocit,
že nie sú osamelé“, povedala na záver.

Patrícia a jej canisterapeutka Nasťa.
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Veselý beagle Max.

Canisterapeutka a psovodka Patrícia Fridrichová zdedila lásku ku psom
od svojej mamy. „Moju sučku Nasťu,
ktorá je veľmi vhodná na canisterapiu,
som starostlivo pripravovala na túto
úlohu. Stále sa jej venujem a teraz už
bude všetko závisieť od praxe, či bude
nápomocná konkrétnemu pacientovi“
povedala. V Ekoiuvente sa venujú individuálnym klientom, ale chodia aj na
skupinové terapie do rôznych ústavov
a zariadení, kde žijú postihnuté deti.
Dôležitá je pravidelnosť návštev, lebo
deti si na ne rýchlo zvyknú a dožadujú
sa ich. Tieto stretnutia sú náročné pre
ľudí, ale najmä pre psov. „Je medzinárodne stanovené, že pes terapeut môže
pracovať maximálne dvakrát po hodine
týždenne a medzitým musí mať voľno“
zdôraznila Patrícia a dodala: „Nevyčer-

páva ich to fyzicky, ale predovšetkým
psychicky, potrebujú sa uvoľniť. Preto
im dožičíme už spomínaný coursing,
alebo ideme s nimi na cvičák a tam sa
do sýtosti vybehajú, vyšantia a načerpajú energiu do ďalšej práce“. Rozprávali sme sa aj o zmysle tejto pomocnej
terapeutickej metódy. „Canisterapia má
veľký význam pre ľudí, ktorým pomáha,
ale aj pre tých, ktorí sa jej venujú. Títo
psovodi sú empatickí ľudia a nie sú im
ľahostajné problémy druhých. A keď vidia, že ich psík môže niekomu pomôcť,
venujú sa mu profesionálne a s plným
nasadením. Väčšinou to robím bez nároku na odmenu. Klienti sa na vzájomné stretnutia s našimi psíkmi vždy tešia“
povedala Patrícia.
Veronika Červenáková si tiež nesie ťažké životné bremeno. Od dvoch
rokov trpí ťažkou formou reumy. Náhoda zariadila, že sa pred viac ako rokom stretla s labradorským psíkom.
Ten si jej bez varovania ľahol na bedrá,
akoby ju objímal a zahrieval stuhnuté
kĺby. Tak to aspoň vysvetľovali jeho
majitelia, priatelia rodiny. Vraj ich pes
dokáže liečiť. Prekvapená mamička neskôr rozobrala túto otázku so všetkými
možnými odborníkmi a tí jej skutočne
canisterapiu odporučili ako doplnkovú terapiu. „Nuž sme si zadovážili
túto krásnu labradorku Elisku,“ hovorí
pani Červenáková a dodáva: „Veronika
má teraz viacej pohybu, lebo sa spolu
hrávajú a chodia na prechádzky. Spolu
s biologickou liečbou jej poľavili bolesti, zbavila sa predchádzajúcej strnulosti a dnes sa už bez problémov dokáže
postaviť.“ Mamička je presvedčená,

Martin vo funkcii figuranta pri polohovaní.

Jurajova Daisy, prvá slovenská canisterapeutka, momentálne v dôchodku.

Veronika a jej sympatická labradorka Eliska.

že Veronike fantastický vzťah so psíkom pomohol posilniť imunitný systém, čo sa odzrkadľuje na jej lepšom
fyzickom i psychickom stave. „Verím
na zázraky, viem, že Veronika bude raz
zdravá.“ Dnes už dvanásťročná sympatická slečna k maminým slovám dodáva: „Elisku veľmi ľúbim a rozumieme si
s ňou viac, ako s niektorými ľuďmi. Už
si ani neviem predstaviť, že by som ju
nemala.“
„Ako panelákové dieťa som od malička túžil mať psa. Sen sa mi splnil až po
tom, čo sme sa presťahovali do rodinného domu. Môj prvý pes bol labradorský
retriever a veru lepšieho nepoznám.
Je to také obrovské chodiace srdiečko,
obalené srsťou“ vyznal sa Juraj Ferko,
psovod a učiteľ výcviku z Ekoiuventy.
K pani Fridrichovej začal pravidelne
chodiť asi pred desiatimi rokmi, keď
usúdil, že jeho pes potrebuje školu. Po
absolvovaní niekoľkých kurzov sa začalo hovoriť aj o liečbe psom. Keďže jeho
psík bol ideálny na tento typ terapie,
pustili sa do výcviku. Po čase sa boli
pozrieť v jednom ústave, absolvovali prvé ukážkové sedenie a Jurajovi sa
to tak zapáčilo, že sa začal canisterapii
venovať oveľa aktívnejšie. Preštudoval
si množstvo kníh a iných materiálov
a postupne aj sám začal cvičiť psíkov
- terapeutov. „Spočiatku som študoval
najmä anglické texty a popritom som sa
zdokonaľoval aj v jazyku. Postupne pribudol ďalší zdroj informácií - internet.
No najviac som sa naučil od pani Fridrichovej, pretože ona je chodiaca encyklopédia canisterapie“, prezradil Juraj
a dodal: „Rovnako dôležitá je prax. Mali
sme kolegov, ktorí boli fantastickí, mali
úžasných psíkov, ale bolo nad ich sily
prekonať pohľad na postihnuté malé
i veľké deti. To sa treba naučiť.“ Na záver nám vyrozprával príbeh. „V jednom
z ústavov sa vytvoril veľmi blízky vzťah
medzi mojim psíkom a už dospelou
Martinou. Prekonala detskú obrnu, pridružila sa epilepsia, nedokázala sama
existovať. Neviem ako, ale vždy vedela,
že je utorok a už od rána nás vyčkávala.
Daisy ju „prinútila“ hýbať rukami a nohami, dokázala jej zapnúť obojok, prejsť
pár krokov a vysloviť jej meno Daisy. Ani
rodičia, ani lekári nerozumeli, ako je to
možné. Priznám sa, ani ja tomu nerozumiem, prečo canisterapia takto funguje,
ale funguje. Je to zázračné.“
Viera Antošková
Snímky: autorka
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Ľahkoťažké začiatky canisterapeuta
Bolo to približne pred piatimi
rokmi, keď mi Mgr. Dana Tóthová z občianskeho združenia Únia
vzájomnej pomoci ľudí a psov ponúkla možnosť vykonávať canisterapiu v internátnej škole v Ždani.
S miernym strachom v spolupráci
s občianskym združením Otcove
srdce, som sa vydala na neľahkú
cestu spoznávania detských duší.
Deti pochádzajúce z nevhodného
sociálneho prostredia tam trávili
bežné dni s otázkou, prečo mamka
a ocko neprídu aspoň cez víkend.
Prečo musia ostávať i počas sviatkov v škole. Prečo...
Za každú cenu sme sa snažili s ostatnými dobrovoľníkmi spríjemniť
im tento ťažký čas. Napriek tomu, že
decká vedeli, ako ďakovať a správne
ukladať príbor či počítať, chýbala im
sociálna zručnosť. Emocionálne nestále deti maskujúc svoj strach a neistotu
tak vytvárali zvláštnu hierarchiu šikanujúcich a šikanovaných. Stávalo sa,
že silnejšie dieťa odtláčalo to slabšie,
ktoré sa stiahlo do kúta a radšej ostalo
ticho. Bol to jeden z cieľov, ktorý sme
si stanovili. Pokúsiť sa zmierniť agresívne prejavy prameniace zo strachu,
nepochopenia a neistoty.
Vštepiť do týchto detí súcit a empatiu bol boj, ktorý bravúrne zvládali naši chlpáči. Spoločne sme hľadali
spoločné znaky ľudskej a psej duše.
Rozdiely medzi malými a veľkými psami, v ich sile, šikovnosti i trápení.
Až raz ostali prekvapené, keď som
prišla bez psa. V tom čase sa psí hrdina Bak zotavoval po náročnej operácii
doma. Otázky nemali konca. Nedokázala som sa ubrániť slzám, keď deti
z malého, stodvadsať korunového
vreckového na mesiac, vyzbierali peniaze na piškóty pre ich psieho kamaráta. V spomienkach mi ostal Marcel,
ktorý sa počas prvých stretnutí vôbec nezapájal do aktivít, sedel v kúte
a ticho nás sledoval. Ostatné deti ho
pokladali za čudáka a dávali mu to
príznačným spôsobom najavo. Až raz
sa Marcel odvážil vstúpiť do nášho rozhovoru práve vo chvíli, keď sme rozoberali Bakovu operáciu, pooperačnú
starostlivosť, jeho bolesti a smútok.
V tom čase ešte bolo na psovi vidieť
vyholené miesto na zadnej labke.
Marcel začal rozprávať. Deti stích-
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li a počúvali. Opisoval, ako ho rodičia doma bíjavali, hasili na jeho tele
cigarety, zatvárali do izby a dlho ho
nechávali v tme. Plakal nielen Marcel,
ale aj väčšina detí. Pes vycítiac smútok
chlapca, vložil svoju hlavu do jeho rúk,
nechal sa hladiť a občas mu olizol slzy.
Deti pochopili, že zdanlivo uzavretý
a negativistický chlapec trpí, pochopili, že za maskou uzavretého chlapca je
trpiace dieťa. Bolo jasné, že naša práca
mala zmysel. Deti boli disciplinovanejšie a dokázali sme čiastočne splniť
naše vytýčené ciele.
Našu radosť ale zatieňovala skutočnosť, že sme nemali dobre koordinovanú spoluprácu s odborným personálom v samotnej inštitúcii. Bol to
nedostatok, ktorý sme vnímali čoraz
viac. Dnes viem, že ak by sme intenzívnejšie spolupracovali, výsledky práce
by boli oveľa výraznejšie.

električku. Pocit z úspechu, keď dieťa
namiesto seba ako električku, kreslí
ľudí a psov, je úžasný.

Obdobie individuálnych
terapií

Deň škaredý
Už mesiac dochádzam za dievčatkom, ktoré má od rozvodu rodičov tiky,
ktoré sa v stresových situáciách vyskytujú čoraz častejšie. Dievča vstupuje do
sveta teenagerov so strachom, každý
deň sa stretáva s výsmechom, máva
depresívne nálady, pocity menejcennosti sa stupňujú. Psíka miluje. Pri ňom
sa jej telo nechveje šklbnutiami. Stretávame sa vonku, pretože mamka nemá
rada psov, vraj by musela dlho upratovať, vysávať a dezinfikovať byt. Je jeseň, počasie sa zo dňa na deň zhoršuje.
Prosím rodičov, aby nám umožnili byť
v izbe, kde by dieťa mohlo relaxovať
a venovať sa psíkom v prostredí, ktoré pozná. Nedá sa... Dieťa naposledy
odovzdávam rodičom. Nový mamičkin
manžel položí ruku na jej rameno. Dieťa na chvíľu zmeravie, potom jej telom
prehrmí množstvo tikov.

Deň pekný
Autistický chlapček, ktorý nechcel kontaktovať psa, ho teraz hladí po
chrbte. Fantastická spolupráca s mamkou, ktorá celú situáciu vníma reálne,
bez problémov poskytuje kontakt na
ošetrujúceho lekára a staršie lekárske
správy. Chlapček robí pokroky. Nestane sa z neho zdravý človek. Ale je motivovateľný na psíka, celý čas sa snaží
kontaktovať psa, pričom pred troma
mesiacmi kreslil ešte aj sám seba ako

Špeciálno-pedagogická poradňa
Asi 5. septembra 2005 sa mi splnil
sen o dokonalej práci. Stala som sa zamestnancom Špeciálno-pedagogickej
poradne v Košiciach na funkčnom mieste canisterapeut. Eliminovali sa tým
všetky nedostatky, ktoré som vnímala
počas doterajšej praxe. Ak bola dobrá
spolupráca s rodičom, často absentoval konzultujúci odborník a naopak.
Často som sa stretávala s nedostatkom
priestoru, pričom podmienky, naprí-

Takmer ideálne. Každá minca má
však dve strany. Plat v tejto pozícii bol
okolo 6 200 Sk, čo sa postupne stávalo neúnosným. Túto stránku mince
pozná väčšina aktívnych psovodov.
Zvýšené nároky na stravu psa, zabezpečenie zdravia a doprava si zobrala
svoju daň.

klad v škole s vyloženými stoličkami, na
mňa nepôsobili bezpečne. To všetko sa
vďaka Mgr. Majerníkovej, riaditeľky tejto poradne zmenilo. Presne vypracovaná metodika, prístup k informáciám
z praxe sa nedá nahradiť samoštúdiom.
Kontakt s rodičmi, stále otvorené dvere
kolegov. Dokumentované výsledky, výborný pracovný tím. Nádherne prežitý

čas v táboroch pre deti s rôznymi hendikepmi, či už pod organizačným velením Špeciálno-pedagogickej poradne
alebo občianskeho združenia Usmej sa
na mňa. Skupiny a individuálne terapie
zamerané na liečbu dyslexie, nácviku
jemnej a hrubej motoriky, skupiny pre
deti, ktoré majú nízke sebahodnotenie,
protidrogová prevencia atď.

Súčasnosť
Po dlhom uvažovaní som dospela k tomu, že nie je možné vykonávať
canisterapiu v prípade, ak psovod má
problém zabezpečiť sám seba a psa.
Po odoslaní mojej výpovede na Krajský školský úrad som sa s pracoviskom
rozlúčila a uzavrela túto etapu života.
Momentálne pôsobím v Bratislave.
Nádejne sa rozbieha spolupráca s medzinárodnou firmou ZooDom, ktorá
bude bezplatne poskytovať svoje
priestory na výstavu materiálov z canisterapie, prednášky, ukážky výchovy, výcviku, etológie psov, zamerané
na environmentálnu a etickú výchovu
mládeže, výchovu k filantropii a altruizmu, protidrogovej prevencie a iné.
Henrieta Nehilová
Snímky: autorka

Rozhovor

Canisterapia z pohľadu veterinárnej lekárky

MVDr. Silvia Brabcová z Bratislavy.
Aký je váš názor na canisterapiu všeobecne, ako spôsob využívania psov pri liečbe človeka?

Len ten najlepší. Canisterapia pomáha ľuďom vo veľkej miere. Na Slovensku sa objavila len nedávno, ale
v zahraničí s ňou majú veľmi dobré
skúsenosti už dlhé roky, a to nielen
v Európe, ale najmä v Amerike.
To znamená, že sme, ako sa
hovorí, „nasadli do posledného
vlaku“, čo sa týka na ceste za canisterapiou?
Úplne do posledného nie, sú aj
ďalšie krajiny, kde sa zatiaľ nevyužíva, napríklad niektoré krajiny ležiace
na východ od Slovenska. Radšej teraz
ako nikdy.
Aké zdravotné podmienky
musí pes určený na canisterapiu
bezpodmienečne spĺňať?
Takýto pes musí byť úplne zdravý. Ak by nebol zdravý, určite by dal
najavo nejakú bolesť pri odbornom
výcviku a majiteľ takéhoto psa by si
to mal všimnúť a celú vec konzultovať s veterinárnym lekárom. Čo sa
týka očkovaní, tie musia byť tie isté

ako u ostatných psov chovaných
bežne, či už na stráženie domov, objektov, alebo na iné účely, napríklad
stopárske, na obranu, vyhľadávanie
drog, či stratených ľudí alebo len pre
potešenie. Odporúčam, aby bol pes,
ktorý je vycvičený na canisterapiu,
očkovaný aj proti borelióze. Nie je
to povinné, lebo borelióza sa zo psa
na človeka neprenáša, ale predsa, je
dôležité, aby pes, pohybujúci sa vonku v prírode, na boreliózu neochorel.
Veľmi dôležité je aj pravidelné odčervovanie a zbavenie psa parazitov,
ktoré by sa malo urobiť u psa raz za
tri mesiace.
Ako často k vám zvyknú chodiť
majitelia so svojimi psami, ktoré
vykonávajú canisterapiu?
Takíto majitelia k nám chodia so
psami vždy podľa potreby. V našej
ambulancii máme evidovaných troch
klientov, ktorí sa venujú canisterapii
a robíme všetko preto, aby sa udržali
v plnom zdraví.
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Môže pes v dôsledku vykonávania canisterapie ochorieť z dôvodu nejakého preťaženia?
Nemal by ochorieť. Nie je logický dôvod na ochorenie psa v dôsledku canisterapie.
Je to povestné prikladanie psa
k chorému človeku tak účinné ako sa
hovorí?
Nič nie je všeliek, ale predsa len,
živočíšne teplo psa, po priložení k chorému miestu na tele človeka pôsobí
upokojujúco. Najdôležitejšie v canisterapii je, že prítomnosť psa, ktorý je
k človeku priateľský, vyvolá u pacienta
to, že po príchode psa je zrazu dobre
naladený. Pri prikladaní jedného, dvoch
alebo viacerých psov k ťažko chorému
človeku pôsobí nielen živočíšne teplo zvierat, ale je tam prítomný aj ďalší
psychologický pozitívny efekt. Vedci sa
zaoberajú týmito pozitívnymi procesmi
a ich výskumy určite vysvetlia v budúcnosti všetky príčiny, prečo canisterapia
pomáha liečiť. Pes je tu najlepší v tom
zmysle, že dokáže inštinktívne reagovať a vycíti, čo majiteľ od neho chce.
Môže mať canisterapia na psa
vedľajšie nepriaznivé účinky?
Z canisterapie pre psa nevyplývajú
žiadne ťažkosti, nevznikajú nijaké vedľajšie účinky.
Prečo sa potom hovorí, že pes sa
môže prikladať k pacientovi najviac
na dve hodiny týždenne?
To je psychická záležitosť. Nie je to
tak z dôvodu, že by dlhšie vykonávanie
canisterapie než dve hodiny do týždňa
pes fyzicky nezvládol. Môže sa stať, že by
to dlhšie nevydržal psychicky. Pes musí
vydržať pri canisterapii často aj ťahanie za
uši alebo za chvost, natriasanie na rukách,
rôzne prevracanie... Keď ho prikladajú, nesmie sa ani pohnúť a musí strnule vydržať
ležať pri pacientovi v jednej polohe a to je
pre psa značná psychická záťaž..
Je normálne, že pes, ktorého donesú domov po canisterapii okamžite
z vyčerpania zaspí?
Je to podobné ako keď sa unaví pes
pri tréningu. Pri každom tréningu, pri ktorom musí pracovať trochu aj psychicky, sa
náročnosť na prácu mozgu psa zvyšuje.
Napríklad, ak ide pes vypracovať náročnú
stopu, musí sa na sto percent sústrediť.
Taká koncentrácia je niekedy vyčerpávajúca, ak trvá dlhšie. Je prirodzené, že keď
potom príde domov, ide okamžite spať.
Pritom stopovanie mohlo trvať len štvrť
hodinu, ale pes potom spí ako zabitý aj
tri hodiny.
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Ktoré plemená psov sa vôbec nehodia na canisterapiu?
Na plemene psa vôbec nezáleží. Canisterapiu môže vykonávať aj kríženec,
môže to byť malý, stredne veľký, aj veľký
pes, od malého „maltezáka“ až po veľkého bernardína. Samozrejme, že malý psík
sa dá k pacientovi, zväčša aby ho hladkal, česal a aj to je spôsob canisterapie,
aj to pomáha. V službách canisterapie sa
môžu veľmi dobre osvedčiť aj stafordšírske teriére a dokonca aj pittbuly, pretože
sú psychicky pevne stavané a veľa vydržia.
Pittbuly majú ale povesť bojových
psov. Môžu mať vrodený sklon k agresivite?
Agresivita nie je daná druhom či plemenom psa. Sklon k agresivite môže mať
rovnako aj malý pudlík, maltézsky psík
alebo aj lhasa apso, nemecký ovčiak, kríženec ale aj niektorý pittbul. Takéto psy
v žiadnom prípade nesmú vykonávať
canisterapiu a bývajú vylúčené z výcviku
canisterapie už pri prvých testoch.
Kedy sa pes nesmie využívať na
canisterapiu?
Pri akomkoľvek náznaku agresivity
nielen voči ľuďom, ale aj voči iným zvieratám. Prípadne pri chronickom alebo
akútnom zdravotnom probléme.
Môže nebezpečenstvo agresivity
psa rozoznať aj obyčajný človek?
Obyčajný človek, ktorý nemá skúsenosti so psom, by sa nemal pokúšať
sám venovať canisterapii. Potrebuje na to
odborné školenie. Cvičiteľ psov musí vyhodnotiť, či sa pes hodí alebo nehodí na
canisterapiu. Aj keď majiteľ psa by veľmi
chcel a verí, že nádej umiera posledná,
predsa pes, ktorý nie je psychicky a povahovo vyrovnaný, zvyčajne neprejde
skúškou.
O malých plemenách naháčov sa
hovorí, že kedysi ich latinskoamerickí
Indiáni prikladali k pacientom, ktorí
mali reumu.
Mohlo to tak byť, pretože naháče
majú o niečo vyššiu telesnú teplotu ako
má človek, ale vhodné sú aj pre alergikov,
a to najmä preto, že nemajú srsť. Myslím
si, že by boli vhodné aj na canisterapiu,
problém je však v tom, že na Slovensku
je ich veľmi málo. Našťastie sa dajú nahradiť pomerne veľkým počtom iných
plemien.
V akom veku sa pes najviac hodí
na canisterapiu?
Veľmi mladé psy, šteniatka nie sú ideálne na canisterapeutický výkon. Na ťažkú terapeutickú prácu nie sú mladé psy

psychicky zrelé, takže treba počkať do
veku ich psychickej zrelosti. Aktivita dospelého psa je iná ako u šteňaťa, ktoré je
živé, príliš neposedné, veľmi hravé a potrebuje odbornú prípravu, ktorú zvládne
zväčša až psychicky zrelý, dospelý pes.
Dospelý pes sa môže venovať canisterapii
až dovtedy, kým nemá zdravotné problémy, ktoré sú typické pre starší vek ako
napríklad rôzne artrózy. Kým je pes čulý,
vrtký, kým všetko dobre zvláda, môže sa
aktívne využívať v canisterapii.
Pri akých diagnózach canisterapia pomáha najviac a v akých vôbec
nepomôže?
Určite nepomôže pri infekčných
ochoreniach, pri zlomeninách kostí tiež
nemá žiadny význam. Jednoznačne
však pomáha pri mentálnom postihnutí a problémoch s tým spojených. Aj pri
vrodených telesných postihnutiach veľmi pomáha, napríklad pri autizme, ale aj
pri liečbe psychických porúch, skôr však
len na podporu liečby, a to najmä u dlhodobo chorých.
Akú budúcnosť má, podľa vás, canisterapia?
Predpokladám, že canisterapia
má pred sebou veľmi dobrú a dlhú budúcnosť. Je veľmi vhodné, aby sa ďalej
propagovala a šírila. Aby sa ľudia bližšie
oboznamovali s tým, že aj na Slovensku
existuje, aby sa do nej zapojilo čo najviac
majiteľov psíkov. Ale treba presvedčiť aj
ľudí v domovoch sociálnych služieb, že
canisterapia má svoj efekt a mali by tiež
vedieť, že je to dlhodobá práca, ktorá
prináša svoje ovocie pri dlhšom pôsobení. Málokedy stačí jedno canisterapeutické stretnutie. Veľmi dôležitá je pritom osobnosť psovoda, prípadne cvičiteľa, ktorý vedie výcvik na canisterapiu
a dokáže proces canisterapie správne
usmerňovať. Záleží aj od toho, ako ktorý pacient zareaguje na psa. Niekedy
zareaguje len na malého psíka, inokedy

mu viac vyhovuje väčšie plemeno psa.
Niektorí pacienti viac reagujú na psov
s dlhou srsťou, iní zasa viac reagujú na
psov s jemou, hladkou srsťou. Je tu veľký výber plemien a pritom nezáleží, či
je to čistokrvný „papierový“ pes alebo
kríženec. Je veľmi dôležité skĺbiť, dobre skombinovať aký pes je k akému postihnutiu vhodný, dobre rozumieť tejto
problematike, to je základ. Nie je to tak,
že pes je k dispozícii a niekto s ním niekam ide. Pes musí poslúchať psovoda,
ktorý s ním vie manipulovať, vie zistiť,
čo a ako treba urobiť, aby reakcia pri canisterapii bola cielená a aby nebola neprimeraná. Psovod i cvičiteľ psa musí aj
osobne poznať majiteľov a ich psov, aby
vedel, ktorý pes má ku komu vzťah, či
je vhodný k deťom alebo či sa viac hodí
k starším ľuďom do domova dôchodcov a či len na potešenie a pre lepšiu
náladu... Za veľmi dôležité považujem aj
to, aby odborní pracovníci vykonávajúci zdravotnícku prácu boli viac ústretoví
voči canisterapii a viac sa zaujímali o jej
prednosti a výsledky.
Máte aj osobné skúsenosti alebo
poznáte skutočný príbeh, kedy pes
pomohol zlepšiť zdravotný stav ťažko chorého človeka?
Áno, som už niekoľko rokov majiteľkou sučky plemena briard, menom
Chassinta a ako dokázala pomôcť ťažko
chorému človeku, som pochopila vtedy, keď som raz navštívila priateľku, ktorá mala ťažko choré nechodiace dieťa
po detskej obrne. Po mojich niekoľkých
návštevách so psom v rodine mojej
priateľky sa jej dieťa spriatelilo s mojím
psom a to postupne pomohlo veľmi
zmeniť jeho zdravotný stav k lepšiemu.
Spočiatku sa dcérka mojej priateľky
takmer ani nedokázala pohybovať, ale
keď sa bližšie zoznámila so psom a obľúbila si ho a keď sa s ním začala hrávať,
čoskoro sa pred našimi očami začali diať
nevídané zmeny. Dievčatko sa najprv
nesmelo rozhýbalo a postupne sa jej
pohyby stali čoraz istejšie a v súčasnosti
je pohybovo nezávislá na pomoci druhých. Samozrejme je dôležité upozorniť, že moja sučka nebola ku canisterapii
vedená a pokrok v pohybovom rozvoji
priateľkinej dcéry nebol len v kontakte
so psom, ale nesmierne sa pod to podpísala vytrvalá a obetavá práca rodičov
dieťaťa.
Zhovárala sa: Margita Škrabálková
Snímky: MVDr. Silvia Brabcová a mš

Skutočné príbehy

O priateľstve a pomoci
psov ľuďom
Pre zrakovo postihnutých ľudí je
pes viac než pomocník. Presvedčili
sme sa o tom aj vo výcvikovej škole
pre vodiacich psov, ktorá sa uskutočnila tohto roku v Starej Turej. Stretli
sme sa však v Novom Meste nad Váhom, na prezentácii vodiacich psov
z tejto školy, a to v areáli hypermarketu Tesco. Veríme, že nasledujúce
príbehy upútajú nielen tých, ktorých
zaujíma problematika vodiacich psov
pre zrakovo postihnutých, ale aj všetkých, ktorým priateľstvo psa a človeka nie je ľahostajné.

všetko dalo do správnych koľají. Prv ako
som ju dostal, absolvovala špeciálny výcvik pre vodiacheo psa. Ona je pre mňa
naozajstná priateľka. Dá sa s ňou pekne zahrať, sprevádza ma na vychádzky,
na ktoré som predtým vôbec nemohol
ísť. Vďaka nej nemám obavy chodiť po
meste. Dá sa povedať, že ma naozaj aj
duševne obohacuje. Niekdy ma dokáže
tak prekvapiť, že sa to nedá ani opísať
slovami. Pri Becky sa aj psychicky uvoľním z napätia, aké prináša každodenný
život. S Becky som viac odolný voči rôznym psychickým tlakom“, prezradil nám
Štefan Olšavský. Zrakové postihnutie
nemá od narodenia, vzniklo pôsobením veľkého vnútroočného tlaku. Kvôli
svojmu zrakovému postihnutiu nosí aj
tmavé okuliare a chodí s bielou paličkou.
Becky získal od Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, vďaka sponzorskej
pomoci spoločnosti TESCO.

Imrich Bartaloš so svojím vodiacim psom Silom
pochádzajúcim z Austrálie.

Medzi prvými sme oslovili Dr.
Imricha Bartaloša. Ako nevidiaci v roku 1993 bol jedným zo zakladateľov
výcvikovej školy pre vodiacich psov
a niekoľko rokov aj jej riaditeľom.
Ako povedal:
„Našej výcvikovej škole začalo pomáhať pred troma rokmi TESCO. Som
šťastný, že máme takého sponzora, ktorý nám zakúpil už viackrát šteniatka, aby
sme ich dali vycvičiť za vodiacich psov.
Niektoré sa veľmi vydarili. Jedného
z nich dostal Štefan Olšavský.
Pre Štefana Olšavského z Bánoviec
nad Bebravou znamená dvaapolročná
fenka Becky, ktorú má doma už takmer
rok, naozaj veľkú pomoc. „Som samostatnejší než som bol, kým som ju dostal.
Začiatky s Becky boli dosť ťažké, ale už sa

Štefan Olšavský z Bánoviec nad Bebravou s fenkou Becky.

Výcviková škola pre vodiacich psov
je náročná, ale aj veľmi zaujímavá inštitúcia. Mať vodiaceho psa je veľká starosť, ale aj ešte väčšia radosť a zároveň je
to najväčší krok k samostatnosti zrakovo
postihnutého alebo nevidiaceho človeka. Každý nevidiaci, ktorý má vodiaceho
psa, však nezažije všetky možné situácie,
prekážky a hneď sa nedozvie o všetkých možnostiach využitia vodiaceho
psa. V bežnom živote bývajú niekedy
so psom i problémy. „Preto organizuje-
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Ján Saboľ z Prešova s fenkou Toskou, ktorú doma
volajú aj „bábätko v kožuchu“.

me jednotýždňové sústredenia, kde sa
snažíme ukázať, čo všetko pes dokáže.
Čo treba, aby sa naučil, aj aká má byť
starostlivosť o psa, a preto sme tu mali
aj veterinárneho lekára. Nacvičujeme sa
so psami, aby zvládali potrebné pokyny, cvičíme s ním tak, aby sa zo psa stal
oddaný a poslušný pomocník. Sú tu na
to vyškolení inštruktori, ktorých vedie
súčasná riaditeľka výcvikovej školy pre
psov, Jarmila Virágová“, povedal nám
ďalej I. Bartaloš.
Prítomné boli aj cvičiteľky Ivana Balážová, Dominika Hajcerová a aj vychovávatelia z výcvikovej školy, t.j., pracovníci, ktorí sa starajú o šteniatko určené na
výcvik od 7 týždňov do veku 1 roku psa,
kým si ho preberie cvičiteľ. Cvičiteľ vycvičí psa za šesť až osem mesiacov. Jeho
prácou je nielen psa vycvičiť, ale prejde
s ním aj všetky trasy, ktoré nevidiaci musí
zdolať, keď ide niekam von z domu. Musí
zaškoliť aj nevidiaceho ako má so svojím
psom povonku chodiť a ako mu pritom
pes môže pomôcť, ako má s ním zaobchádzať. Cvičiteľ naučí psa ako má prekonávať najbežnejšie prekážky na cestách,
či už sa nachádzajú na ceste za povinnosťami alebo na vychádzkovej trase. Aj
potom, ako cvičiteľ svoju prácu skončí,
nevidiaci s ním musí naďalej pracovať.
Ako sa hovorí, ešte nemá „hotového“ vodiaceho psa. Aj preto sa koná pravidelne
viackrát do roka toto týždňové sústredenie. Na ňom sa ukáže, či je pes stále rovnako spôsobilý.
„Teraz sme tu mali 9-ročného vodiaceho psa a bolo treba zistiť, či už má
alebo ešte nemá ísť „do dôchodku“. Takéto sústredenie je dobré aj na to, aby
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bola po všetkých stránkach zabezpečená kontrola či už povahy, zdravotného
stavu, aj pracovnej zdatnosti psa. Naša
snaha je, aby si nevidiaci vedel so psom
v každej situácii poradiť a vedel ako má
v jednotlivých situáciách postupovať“,
pripomínal I. Bartaloš. Potvrdil nám tiež,
že pes nielen chodí s majiteľom do obchodov, do banky a všade, kde treba ísť
osobne, ale v mnohých prípadoch sa stáva náhradou za príbuzných, partnera, aj
keď táto stránka nie je u vodiacich psov
dominantná. „Mali sme klientku, ktorá
chodila so psom aj do kostola“, dodal I.
Bartaloš a rozhovoril sa aj o svojom vodiacom psovi:
„Ja mám už tretieho vodiaceho psa
a volá sa Silo. Pochádza až z Austrálie. Priviezli mi ho lietadlom, keď mal 14 mesiacov. Vďačím za to úradu práce sociálnych
vecí a rodiny, ale aj sponzorovi - Lionclubu, aj austrálskej výcvikovej škole pre
vodiacich psov. Za prvé tri mesiace sme
sa so Silom skamarátili tak, že som spokojný. Je to drahý, ale skvelý pes. Sám
by som si ho však nebol mohol dovoliť
kúpiť“.
Ján Saboľ z Prešova nevidí už 8 rokov, čo mu spôsobila cukrovka. Kým nemal psa, bol stále medzi štyrmi stenami
doma, ale teraz má psa, vlastne fenku
Tosku, ktorá pochádza z Talianska. Získal
ju v rámci výmeny s Talianskou školou
pre vodiacich psov, ktorá poskytla dvoch
psov a jeden z nich bola Toska. Prezradil nám, že: „Toska bude mať štyri roky
a u mňa je už dva roky. Je to môj prvý
psík. Máme z neho obrovskú radosť. Keď
som ju dostal, musel som najprv zvládnuť orientáciu s paličkou a aj všetko, čo
sa týka starostlivosti o psa: kúpať , česať,
umývať labky....je toho veľa, čo treba
zvládnuť. Veľmi sa máme radi. So psíkom
sa mi načisto zmenil život. Urobil zo mňa
nového človeka. S manželkou sa staráme
o Tosku spolu. Ale manželka je cez deň
v práci, tak sa počas dňa staráme jeden
o druhého.
Pani Jarmila Saboľová, nemá žiadne
zrakové postihnutie. Na našu otázku, čo
spôsobil psík v ich rodine, nám povedala: „Slovami ani peniazmi sa to nedá
vyjadriť. Preto, že deti nemáme, Toska je
akoby naše bábätko v kožuchu. Pre manžela znamená Toska stopercentnú istotu
a pomoc“.
Na ďalšiu otázku pánovi Saboľovi: čo
Vám poskytuje táto výcviková škola, sme
sa dozvedeli: „Výcviková škola mi poskytla psíka, naučila ma ako mu zabez-

Ivan Nestarec zo Senice so svojím vodiacim psom.

pečovať hygienu, ako sa treba orientovať
vonku, s čím už teraz nemám problém.
Každý večer o pol ôsmej vyštartujeme
spoločne na dve hodiny a dlhšie von, na
prechádzky. Chodíme všetci traja spolu. S Toskou už chodievam po Prešove
všade. Je dôležité, že Toska počúva na
povely. Vždy jej však musím naznačiť trasu, kadiaľ pôjdeme a ona už vie, ako má
ísť. Niekedy aj Toska sama dá najavo, ak
máme na ceste prekážku. Vtedy sa zastaví a zahavká. Keď jej poviem: ideme na
poštu, vie ktorou cestou pôjdeme. Poslúcha na slovo. Keď sedím pri počítači,
aj Toska sedí pri mne a odpočíva. Ak už
vysedávam pridlho, Toska dokáže byť
beťárka a vypne počítač. Keď jej poviem:
dones botasky, rozbehne sa a donesie
botasky. Keď poviem, Toska, dones mobil, uteká zasa po mobil a veľmi sa teší,
keď ho prinesie. Ale najviac sa teší, keď jej
dám povel: dones si misku. Misku vždy
okamžite prinesie.
Pán Ivan Nestarec zo Senice je úplne nevidiaci. Prekonal zrakové ochorenie
a je po operácii očí. Na pozvanie Únie nevidiacich a slabozrakých sa tiež zúčastnil
na sústredení vo výcvikovej škole pre vodiacich psov. Jeho fenka Bessinka, ktorá
má 4 roky, je stále pri ňom. „So mnou
býva tri roky. Keď ju pustím „navoľno“,
aby si pobehala, aj tak zostáva stále
blízko mňa. Poznám to podľa zvuku rolničiek, ktoré má pripevnené na obojku.
Bessinka ma poslúcha, bez nej nejdem
ani na krok. Občas si aj veselosti užijeme,
keď si trochu povymýšľa. Ale nie je to
problém“. Život bez nej, ako nám prezradil, si Ivan nevie ani predstaviť.
Margita Škrabálková
snímky: autorka

Skúsenosti s canisterapiou v Detskom klube
postihnutých detí a mládeže v Košiciach
Canisterapiu sme zaradili medzi
aktivity nášho zariadenia, aby sme
rozšírili spektrum možností činnosti pre deti i mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sú znevýhodnení a nemajú dostatok príležitostí viesť plnohodnotný život.
Cieľom bolo vytvoriť nové, zaujímavé aktivity a obohatiť pôvodné metódy rehabilitácie i sociálnej terapie
pre našu cieľovú skupinu, ktorou sú
deti a mládež s ťažkým zdravotným
postihnutím.
Pri sledovaní úspešnosti canisterapie sme sa zamerali na zlepšovanie
komunikačných a manuálnych zručností, zlepšenie psychických dispozícií,
rozvoj telesnej hybnosti, nadobudnutie nových vedomostí, zlepšenie kvality trávenia voľného času. Indikátormi
úspešnosti kvalitatívnych výsledkov
bolo správanie sa detí, rozsah ich hybnosti, zlepšenie ich mobility a jemnej
motoriky, rozšírenie vedomostného
obzoru detí a väčší počet aktivít, ktoré
sú k dispozícii pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Môžme konštatovať,
že u detí, ktoré sa zúčastňujú na canisterapii, došlo k výraznejším zmenám
v správaní sa, vždy v závislosti od veku
dieťaťa, typu osobnosti a jeho zdravotného postihnutia.
Potvrdilo sa nám, že canisterapia
má výborné využitie ako psychoterapeutická metóda. Deti sa na psíkov vždy
tešia, u tých, ktoré mali strach z kontaktu so psom, pozorujeme veľkú zmenu
spočívajúcu v zmenšení až úplnom od-

stránení napätia. Výborne reagujú aj hyperaktívne deti. Práve prítomnosť psíka
im umožňuje veľmi dobré regulovanie
prvkov hyperaktivity v ich správaní sa.
U všetkých detí plní canisterapia úlohu
vynikajúceho motivátora k ostatným
činnostiam, akými je cvičenie, pohyb,
čo sa prejavilo v konečnom dôsledku
i zlepšením celkovej hybnosti detí. Zaznamenali sme, že vytvorené aktivity
na rozvoj manuálnych zručností prispievajú aj k zlepšeniu jemnej motoriky.
Dobré skúsenosti máme aj s rozvojom
mentálnych schopností. U detí sa rozširuje vedomostný obzor o informácie zo
sveta psíkov, ako aj iných zvierat, učia sa
pravidlám správneho zaobchádzania
so psíkom. Pes ich motivuje aj k potrebnému osvojovaniu si vedomostí, ktoré
sú súčasťou vzdelávania, aj k plneniu si
školských povinností. Na overovaní a zaznamenávaní úspešnosti canisterapie
sa podieľajú sociálni terapeuti, fyzioterapeuti a lekár využívajúci pozorovanie,
fyzioterapeutické testovanie, rozhovory
ako metodiky hodnotenia úspešnosti
aktivít projektu.
Poznatky a problémy sprevádzajúce
canisterapiu v Detskom klube
Relatívna krátkosť času samotnej
aplikácie metodiky na jednotlivé druhy
postihnutia vo vzťahu k poznaniu pozitívneho pôsobenia psa, pričom dlhodobosť canisterapie z pohľadu jej aplikácie
je veľmi potrebná. Samotná organizácia
priebehu aplikáciie canisterapie, keď
ideálom je jeden klient – jeden pes. Ale
potom sa musí psík využívať celý deň pre

ďalších klientov. Štvornohý „terapeut“ je
tiež živý tvor, čím chceme jednoznačne
definovať aj jeho psychickú unaviteľnosť
prechádzajúcu do nezáujmu o prácu.
Ideálne je preto mať dvoch – troch psíkov, na to treba kynológa ako „vhodného
asistenta“ na tento typ práce. Finančné
zabezpečenie tejto činnosti je potrebné
a to: pre kynológa, na držanie psa, kŕmenie a vhodnú výživu, aj veterinárnu starostlivosť o psa. To sú náklady, na ktoré
treba mať aj finančné zázemie.
Prostredníctvom zdravých zvierat
chrániť zdravie ľudí
V krajinách so silnou ekonomikou
a aj službami v zdravotníctve, či sociálnej oblasti je odborný lekár dokonale
oboznámený aj s pozitívami canis-liečby. Predpíše túto liečbu doslova na
poukaz, pričom je hradená poskytovateľovi - canisterapeutovi, ktorý spĺňa
stanovené podmienky na vykonávanie
canisterapie. Tieto podmienky sú dané
jednoznačne kynologickými odborníkmi združujúcimi sa v takzvaných kluboch canisterapie. Terapeutické psy dostávajú pravidelnú veterinárnu opateru,
čo si vyžaduje tiež opatrenia v zmysle
veterinárnej Hippokratovej prísahy:
Prostredníctvom zdravých zvierat chrániť zdravie ľudí. Rozšírenie canisterapie
na Slovensku je želaním mnohých odborníkov, laikov a skupín venujúcich sa
canisterapii. Tomuto ich snaženiu na
Slovensku želáme, aby vzájomné spolužitie ľudí a zvierat (aj havkov) bolo všestranne prospešné a tvorivé.
Mgr. Marián Kozák

Psí pomocníci v Integre
Domov sociálnych služieb pre
deti a dospelých Integra je organizácia v pôsobnosti Bratislavského
samosprávneho kraja. Sídli v Bratislave na Tylovej ulici 21. V Integre
zabezpečujú starostlivosť o deti
a dospelých s viacnásobným postihnutím. V súčasnosti sa starajú
o 38 imobilných klientov s telesným a mentálnym postihnutím, duševnými poruchami a vo viacerých
prípadoch aj so zmyslovým handicapom..
Starostlivosť im poskytujú v celoročnom, týždennom, aj v dennom

pobyte, pričom „prostriedkami zmierňovania psychosociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia sú
aj špeciálne programy zdravotníckej
a špeciálnopedagogickej starostlivosti.
Medzi ne patrí fyzioterapia, rehabilitácia, canisterapia a sociointegratívne
aktivity, prispôsobené športy a činnostná terapia. Podľa veku a charakteru postihnutia využívame: techniky bazálnej stimulácie, polohovanie u ťažko
postihnutých ležiacich klientov, hru
so zameraním na stimuláciu psychického vývinu, nácvik samoobslužných
činností, rozvíjanie osobnosti a záuj-

mov prostredníctvom rôznych činností“, povedala nám Anna Lajošová,
riaditeľka Domova sociálnych služieb Integra na úvod a pokračovala:
„Vo výtvarnom ateliéri sa naši klienti
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venujú maľbe na sklo, batikovaniu,
práci s hlinou, textilom a iným aktivitám. Pomáhajú aj pri vydávaní časopisu klientov s názvom „Dvere“, radi
športujú napríklad ich zaujíma boccia,
aj rehabilitačné plávanie.

V našich aktivitách využívame
i prvky arteterapie, muzikoterapie,
dramaterapie, pohybovej terapie
a tiež aj canisterapie. V súčasnosti
v spolupráci so Slovenskou asociáciou
terapeutov, v zastúpení pani Hajrovej,
venujeme pozornosť terapeutickému
programu – canisterapia. Táto špecifická metóda liečby pomocou psa, je
v zahraničí už dlho známa, u nás však
nie je ešte dostatočne rozšírená. V našich podmienkach sa pes najčastejšie
využíva iba ako pomocník zrakovo
postihnutých ľudí.
Podľa našich skúseností v starostlivosti o handicapovaných klientov
na vozíčkoch je využitie psa zaujímavé a prospešné. Máme poznatky, že
pacientom s detskou mozgovou obrnou táto terapia pomáha v stimulácii
svalových skupín, kedy sa dieťa za
psom dokáže plaziť, otáčať sa za ním,
hladkať a kŕmiť ho, pritúliť sa k nemu.
V každej tejto činnosti musí dieťa vyvinúť aktivitu na dosiahnutie svojho
cieľa a zároveň pri takomto kontakte

nachádza pokoj a harmonizáciu svojho duševného stavu.
Ďalším významným poznatkom
v tejto terapii je pozorovanie rozvoja komunikácie dieťaťa, ktoré sa
snaží napodobniť reč psa, oslovuje
ho menom, chce ho privolať k sebe.
Prítomnosť psa podnecuje stimuláciu všetkých zmyslov. Navyše táto
terapia plní aj niekoľko ďalších významov: je sprostredkovateľom spoločenského kontaktu, v ktorom deti
prichádzajú do styku s novými ľuďmi.
Canisterapiu považujú za spestrenie
dňa a z výchovného hľadiska získavajú praktické i teoretické zručnosti
v starostlivosti o psíka.
Našou snahou je zavádzať nové
modely a metódy v starostlivosti o postihnutých klientov, ktoré významnou
mierou pomáhajú zvyšovať kvalitu našich poskytovaných služieb.
Mgr. Anna Lajošová,
riaditeľka DSS Integra,
Mgr. Iveta Barátová,
manažérka výchovnej a sociálnej práce

Dôležité adresy a kontakty
Slovenská asociácia terapeutov
Jana Hajrová
Boriny 462
972 05 Sebedražie
mobil: 0903 890 259
E-mail: hajrova@szm.com
Občianske združenie
Kynologický klub Ekoiuventa
Drahomíra Fridrichová
Búdková cesta č. 2
811 04 Bratislava
Korešpondenčná adresa:
Bernolákova 45, 919 43 Cífer
mobil: 0903 644 395
E-mail: fridrichova1@post.sk
ZOO DOM
Henrieta Nehilova
Mierova 67
82101 Bratislava
Občianske združenie Labka nádeje
www.labkanadeje.eu.sk
canisterapia@gmail.com
E-mail: nehilova@labkanadeje.eu.sk
mobil: 0905 685 482

Občianske združenie Človek a pes
Peter Azor a Viera Azorová
Janka Kráľa 1559/9
960 01 Zvolen
www.clovekapes.sk
mobil: 0904 649 729
E-mail: petjinko@gmail.com

Detský klub zdravotne postihnutých
detí a mládeže v Košiciach
– Agentúra osobnej asistencie
Mgr. Marián Kozák
Ťahanovské riadky č. 23
040 01 Košice
E-mail: marian.kozak@centrum.sk

Výcviková škola pre vodiacich psov
pri Únii nevidiacich a slabozrakých
Slovenska
Sekulská 1
842 50 Bratislava 4
Telefón: 02/654 20796
Fax: 02/654 20842
Jarmila Virágová, riaditeľka
blackallegiance@seznam.cz
E-mail: www.unss.sk

Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých Integra
Mgr. Anna Lajošová
Tylova č. 21
831 04 Bratislava
Telefón: 02/44458729
E- mail: dssintegra@stonline.sk

Univerzita veterinárneho lekárstva
v Košiciach
Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD.
Prednosta I. Internej kliniky
Komenského 73
041 81 Košice
E-mail: kozak@uvm.sk

Veterinárna poliklinika Sibra
MVDr. Silvia Brabcová
Mudroňova 11
811 01 Bratislava
Telefón: 02/54 41 99 49
E-mail: sibra@chello.sk
www.sibra.brabec.sk

Poďakovanie: Redakcia Humanity a Slovenská humanitná rada ďakuje všetkým externým prispievateľom a autorom,
ktorí sa podieľali na tvorbe tejto prílohy, osobitne Prof. MVDr. Mariánovi Kozákovi, Mgr. Mariánovi Kozákovi, Drahomíre
Fridrichovej, Jane Hajrovej, Henriete Nehilovej, MVDr. Silvii Brabcovej, Dr. Imrichovi Bartalošovi, Jarmile Virágovej,
Mgr. Anne Lajošovej, Viere Azorovej a ďalším.
HUMANITA Plus – špecializovaná príloha pre zdravotne postihnutých. Vychádza ako súčasť časopisu dobrovoľníckeho sektora
Slovenskej republiky HUMANITA. Vydáva Slovenská humanitná rada s podporou grantu MPSVaR SR. Registrácia pod č. MK
SR 710/92, ISSN 1336-2208. Rozširuje vlastnou distribúciou. Objednávky prijíma redakcia. Nevyžiadané rukopisy a fotografie
nevraciame. Uverejnené príspevky nehonorujeme. Šéfredaktorka PhDr. Margita Škrabálková, redaktorka PhDr. Viera Antošková.
Adresa redakcie: Páričkova 18, 821 08 Bratislava 2, telefón: 02-5020 0520, fax: 02-5020 0522, e-mail: tlacove.shr@changenet.sk,
web: www.shr.sk. Grafická úprava: Agentúra Zachar, s. r. o., Bratislava, tlač: RAX, s. r. o., Bratislava. © SHR

16

