
Canisterapia
Čo je to canisterapia
Canisterapia je alternatívna liečba 
psychických a fyzických ochorení 
pomocou špeciálne vycvičeného psa. 
Liečba využíva pozitívny vplyv psa na 
zdravie človeka, teda na jeho psychický, 
fyzický a sociálny stav. Špeciálne 
vycvičený pes v prítomnosti psovoda a 
zdravotného pracovníka vplýva na 
pacienta rôznymi metódami.

Canisterapia je predovšetkým 
doplnkovou (podpornou) liečbou 
využívanou spolu s ostatnými tradičnými 
a alternatívnymi terapiami.
Canisterapia sa využíva aj:
‐ ako socioterapia a psychoterapia telesne postihnutých či inak handicapovaných
‐ pri výskyte apatie, bezmocnosti, chronicky chorých a zdravotne postihnutých
‐ u chorých detí (hlavne dlhodobo‐neurologicky, onkologicky, úrazy, pri zlej adaptácií na pobyt v 
nemocnici)
‐ ako súčasť komplexnej terapie v geriatrii (demencia, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, 
depresie, strata dôvodu žiť).

Aké prínosy má CT pre Vašich klientov
Fyzické

o Zabezpečuje rozvoj hrubej 
a jemnej motoriky

o Zvýšenie, alebo zníženie 
celkovej aktivity podľa 
potreby

o Nadobudnutie a zlepšenie
fyzickej kondície

o Uvoľnenie svalovej sústavy
polohovaním

o Predpríprava na rehabilitáciu, 
fyzioterapiu

o Uvoľnenie spasticity, kŕčov, 
bolestí

Psychické
o Motivácia
o Logopédia
o Stavy úzkosti
o Strach vo všeobecnosti
o Strach zo psov
o Učenie
o Hyperaktivita
o Submisivita
o Nadviazanie komunikačných 

kanálov

Sociálne
o začlenenie do nového 

kolektívu
o zlepšenie sociálneho 

postavenia v existujúcom 
kolektíve

o nadobudnutie pozitívneho 
vzťahu ku všetkým živým 
bytostiam

o šikana
o nadobudnutie orientácie 

v interiéri a exteriéri
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Kto robí canisterapiu
V canisterapií pracujeme v canisterapeutických tímoch, ktoré sú zložené 

z pacienta, osoby zodpovednej za pacienta, psa a psovoda. V canisterapií však 
týchto členov označujeme nasledovne:
Canisterapeut – je psovod, teda osoba, ktorá zodpovedá za psa, vedie ho 
a vykonáva s ním canisterapiu. Canisterapeut pracuje v rámci výkonu canisterapie 
výhradne so psom.
Koterapeut – je pes. Musí samozrejme spĺňať vlastnosti, ktoré sme už v texte 
spomenuli. Koterapeut je riadený canisterapeutom a dostáva sa do priameho 
kontaktu s pacientom
Klient – je v pozícií liečeného človeka, na ktorom je canisterapia vykonávaná. Nesmie mať alergie na psov, 
alebo iné domáce zvieratá a mal by byť neinfekčný.
Osoba zodpovedná za pacienta – je spravidla, lekár, zdravotná sestra, fyzioterapeut, rodič, alebo iný zdravotný 
prípadne poverený pracovník, ktorý pacienta pozná a pozná jeho celkový stav a vie do značnej miery predvídať 
jeho reakcie.

Bezpečnosť a hygiena kontaktu so psom
Terapeutický pes, ktorý k Vám príde do zariadenia má certifikát a preukaz o spôsobilosti na výkon Canisterapie, 
ktorým sa musí vždy preukázať. Nepúštajte si do zariadenia ľudí so psami bez certifikátu, alebo preukazu 
oprávňujúceho na výkon canisterapie. Tým, že pes má certifikát, alebo preukaz, spĺňa všetky nasledujúce 
požiadavky:

neagresívne správanie voči ľuďom,

neagresívne správanie voči psom aj v prípade 
provokácie zo strany iného psa,

dokonalé ovládanie psa v skupine ľudí,

dokonalé ovládanie psa v skupine psov,

pozitívny prístup k ľuďom,

výborný zdravotný stav a pravidelné 
veterinárne prehliadky,

hygienické návyky,

minimálna reakcia na bolesť, aj to iba 
zvuková,

minimálna reakcia na hluk,

minimálna reakcia na prudké pohyby,

nulová reakcia na rehabilitačné a invalidné 
pomôcky,

pes musí byť chovaný v interiéri,

Požiadavky na Vás ako zariadenie, alebo rodinu

Vhodný priestor a vybavenie
Ideálne prostredie na výkon týchto činností je uzavretá miestnosť, v ktorej je na podlahe koberec(nie je 
podmienkou) a je možnosť znížiť intenzitu osvetlenia žalúziami, prípadne roletami. Teplota by mala mať izbový 
štandard (od 21 do 25 ˚C). V miestnosti môže byť pustená upokojujúca hudba, ale len ako kulisa. V miestnosti 
by mala byť možnosť horizontálneho uloženia klienta na mäkkú podložku a prípadne pohodlné hlboké kreslo 
pre pozíciu v sede. Pes má mať počas výkonu prístup ku vode na pitie. V miestnosti nemá byť veľa osôb, ideálne 
iba klient, psovod, osoba zodpovedná za klienta a pes. V miestnosti musia byť k dispozícií všetky predmety 
potrebné na danú terapiu ešte pred začiatkom terapie. 
Avšak je možné zvážiť aj iné prostredie, v závislosti od plánovaných cieľov, foriem, metód, intervencií 
a potrieb i možností klientov.

Personálne požiadavky
Je nevyhnutné aby počas celého procesu canisterapie bola pri klientovi osoba zodpovedajúca za klienta.

Hygiena
Miestnosť, priestor, v ktorej prebiehala canisterapia, musí byť po ukončení canisterapie umytá dezinfekčným 
prostriedkom, resp. povysávaná.

Ceny canisterapie
základná prednáška pre rodičov (kolektívna) 35 €

zaškolenie personálu (kolektívne) 35 €

úvodná intervencia a výber vhodného tímu – 30 min (pes+klient) (individuálne) 20 €

úvodná intervencia a výber vhodného tímu – 30 min (pes+klienti) (kolektívne) 20 €

pravidelná intervencia – 20 min (individuálna) 8 €

pravidelná intervencia – 30 min (kolektívna) 15 €

Cenník je platný od 1.10.2012. Ceny sú vrátane DPH.
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