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Lenkija Latvija Estija
Yra tik veiklos 
apibrėžimas

Šunų vedlių ir jų šunų 
registras – ???

Vyksta derybos su 
ministerijomis

Kai kurie universitetai
siūlo kursus panašia 

tema

Hipoterapija
>

kaniterapija

Bendradarbiaujama su 
psichologus ir 

pedagogus ruošiančiu 
universitetu

Skirtingas mokymasis veda link tos pačios profesijos

Daug organizacijų, kurios skirtingai testuoja šunis bei skirtingai ruošia
tinkamus jų vedlius/terapeutus



Rusija
Kaniterapija

Yra keletas autonomiškų organizacijų. 

Kaniterapeutas VS savanoris – aiški riba

Mokomoji knyga

Atidirbtas ir užregistruotas mokymo kursas 
savanoriams, kurie neturi tinkamos 
profesinės kvalifikacijos

Paruoštas profesijos aprašas ir oficialus 
standartas, laukiama, kol patvirtins trys 
ministerijos.

Yra paruošti kaniterapeutų darbo kokybės 
vertinimo kriterijai

Yra šunų registras, paruošti oficialūs šunų 
testuotojai, jų mokymo programa. 
Kaniterapeutus jungia viena didelė 
organizacija, į kurią įeina 97 regionai ir jų 
terapeutai. 

Hipoterapija (Plačiau paplitusi sąvoka 
„gydomasis jojimas“)

Silpniau išvystyta

Savarankiška šaka po truputį traukiasi  
„physiotherapy with horses“ 



Italija
2003m. Priimtas susitarimas dėl Naminių gyvūnų ir 
gyvūnų terapijos gerovės

Yra gairės minimaliems reikalavimams ugdymo 
programų turiniui ir jų trukmei

Sudarytos darbo grupės: gydytojai; reabilitacinės 
žirgų programos; šių gairių taikymo valstybiniu 
mastu. Sveikatos, švietimo ir žemės ūkio ministerija 
bendradarbiavo kartu.

Įdiegta„DigItal Pet“ sistema

2018m. paskelbta apklausa, siekiant išsiaiškinti  
skirtingiems regionams būdingus Gyvūnų 
asistuojamų intervencijų dėsningumus:

Daugiausiai buvo naudojami šunys, žirgai ir asilai. 

 93% vykdė kito pobūdžio veiklas, 82% edukaciją, 
70% terapiją. 

 91% hendlerių ir trenerių, 75% psichologų ir 66% 
medikų turėjo specialų išsilavinimą gyvūnų 
asistuojamose intervencijose.

Dažniausiai projektai buvo susiję su neįgaliais 
žmonėmis ir šunimis, vaikais ir šunimis bei 
terapiniu jojimu, skirtu neįgaliems asmenims. 



Austrija

Visos gyvūnų terapijų organizacijos yra autonomiškos

Austrijoje yra valstybinis terapijoje dalyvaujančių šunų egzaminas, tačiau jis nėra 
privalomas. Į egzaminą komandas registruoti gali tik išsilavinimą šioms komandoms 
suteikusios organizacijos. 

Jokie įstatymai neapibrėžia, kokia mokymo programa yra tinkama, todėl nėra aiškių 
instrukcijų, kaip elgtis užsienyje įgytos kvalifikacijos atveju. 



Tarpdisciplininė 
magistro 

programa 
„Žmogaus ir 

gyvūnų 
sąveika“ 

4 privalomi moduliai (78 
ECTS): 

• Gyvūnų elgesys ir 
suvokimas 

• Palyginamoji medicina

• Gyvūnų auginimas ir jų 
gerovė, atsižvelgiant į 
Gyvūnų ir žmogaus 
sąveiką 
reglamentuojančius 
įstatymus

• Filosofija, mokslo 
filosofija bei gyvūnų 
etika

2 pasirenkamieji ( 12 
ECTS):

• Bendro pobūdžio įgūdžiai 
bei „minkštosios 
kompetencijos“

• Specializacija magistrinio 
darbo temoje  

Magistrinis darbas (30 
ECTS)

Viso:  120 ECTS 



Tier als Therapie kursai

Šuns testavimas 
+ teorija - šuo ir 
jo elgesys, kelias 
siekiant tapti 
terapeutu

01
12 praktikinių 
užsiėmimų kas 
1-2sav. Teorija –
pasiruošimas 
praktiniam 
darbui su 
žmonėmis

02
Darbas su 
pacientais, 
gyvūnų laikymas 
ir priežiūra, 
teisiniai 
aspektai... 

03
Elgesys 
mieste/pasiruoši
mas egzaminui. 
Individualus 
literatūros 
studijavimas

04
Egzaminas: 
Praktinis šuns 
egzaminas  + 
Šuns vedlio 
egzaminas raštu 

05





ESAAT akredituotos specialojo mokymo 
programos

Institut für tiergestützte Förderung 

Austrija: 
Liuksemburgas: 

Vokietija ir Švecarija: 

Vokietija: 



Mokymo programos pagal ESAAT: 

Bazines žinias suteikiančios

• Min. 15h teorijos + 20h praktikos

• 3 apsilankymai asistuojant gyvūnui + 
rašytinis ir praktikinis egzaminas

• Sertifikate „Kvalifikuotas lankytis su 
gyvūnu + specialybė“

• Orientuota į darbą komandoje

Universitetinės/specialiosios

• 60 kreditų: Teorinės paskaitos, 
praktiniai įgūdžiai ir projektas

• Egzaminas + mokslinių žinių 
reikalaujantis namų darbas

• Paruošiami savarankiškai dirbti 
galintys specialistai



ISAAT akredituotos mokymos programos
Vokietija:
Institute for Animal-assisted education 
and therapy

Šveicarija:

Italija:

Lenkija:

Izraelis:

Austrija: 
Kompetenz: Additional 
Qualification in Animal-
Assisted Pedagogy



ISAAT. Bakalauro ar aukštesnį mokslinį išsilavinimą 
turintys šiose srityse: 

Pedagogika
Socialinis 

darbas
Psichologija

Darbo 
medicina

Fizioterapija Psichoterapija Logopedija
Žmonių ar 

veterinarinė 
medicina 

+ Patirtis dirbant su tam tikros rūšies gyvūnais, kurie bus naudojami veiklose



Rekomenduojamas 
studijų planas pagal 
ISAAT

Žmogaus ir gyvūno bendravimas

Pedagoginio ir terapinio darbo metodai

Pasėkmių ir rezultatų vertinimo metodai

Gyvūnai ir bioetika, gyvūnų gerovė, gyvūnų 
priežiūra

Etologija, gyvūnų elgesys 

Gyvūnų mokymosi teorijos ir metodai

Higienos standartai žmonėms ir gyvūnams

Pedagoginio ir terapinio darbo su gyvūnais 
organizavimas

Minimalus valandų skaičius - 225h



Magistro 
studijos 

Podiplominės 
studijos 



Intervencijos asistuojant gyvūnams

Terapija Ugdymas/edukacija Veikla



Metas dirbti!
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Pirmieji žingsniai
Tiksliniai susitikimai su šunimis

buvo pradėti 2010 metais. Tuomet su

LVA studentais bei kaniterapiniam

judėjimui prijaučiančiais kinologais

pradėjome lankytis Kauno P. Daunio

aklųjų ir silpnaregių vaikų ugdymo

centre.

Susitikimų tikslas buvo supažindinti

akluosius ir silpnaregius su įvairiomis

šunų rūšimis, jų fenotipiniais skirtumais.



2010 m. LVA ir KMU
taryboms ir senatams
pritarus buvo įkurtas
Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas.



Todėl kaniterapijos kaip mokslo plėtojimui

susiklostė palankios aplinkybės:

Medicinos akademija ruošia žmonių ligų bei

sutrikimų specialistus,

Veterinarijos akademija – gyvūnų

specialistus.

Todėl ir bakalauro ir magistro programose

dėsto abiejų akademijų profesoriai, docentai, lektoriai.



Taip pat glaudžiai 
bendradarbiaujama su 
Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ligonine Kauno 
klinikomis  - didžiausia 
daugiaprofiline gydymo įstaiga 
Lietuvoje.



Studijų programų sąlytis su kaniterapija

Gyvūno ir žmogaus sąveikos programoje be bendrųjų dalykų yra 
dėstoma : 

Bendravimo psichologija ( 1 kursas ,  MA  VSF,
Sveikatos psichologijos katedra, 6 kreditai )
Bioetika ( 1 kursas , MA VSF Bioetikos katedra, 6 kreditai );
Gyvūnų terapija ligonių reabilitacijai, 3 kursas, MA SF,
Reabilitacijos klinika, 6 kreditai), 
Taikomoji sveikatos psichologija ( 3 kursas, MA VSF,
Sveikatos psichologijos katedra, 6 kreditai ).



Gyvūno ir žmogaus sąveikos  programos bendrieji 
dalykai:
• Gyvūnų biologija,
• Biochemija,
• Gyvūnų morfologija ir fiziologija,
• Inovatyvios ėdalų ir pašarų ruošimo technologijos,
• Ląstelės biologija ir genetika, 
• Gyvūnų auginimas,
• Ekologija ir aplinkosauga,
• Gyvūnų higiena,





Gyvūno ir žmogaus sąveikos II pakopos programa:
Daugiausiai dėmesio skiriama disciplinai 
„Gyvūnų panaudojimas žmonių reabilitacijai“
21 kreditas: VA, Gyvūnų auginimo technologijų institutas, 
MA Visuomenės sveikatos fakultetas, 
MA Slaugos fakultetas, Reabilitacijos klinika.
Kiti programos dalykai : mokslinių tyrimų metodologija, 

gyvūnų genetinių išteklių valdymas ir jų genominė
selekcija, smulkiojo verslo vadyba  ir organizacinė
psichologija ir kt. 



„ŠUNŲ PANAUDOJIMAS KANITERAPIJOJE“, bakalauro 
baigiamasis darbas. Gyvulininkystės technologijos 
programa, 2015 m.  

„ŠUNŲ PATIRIAMAS STRESAS  KANITERAPINIŲ UŽSIĖMIMŲ 
METU: KORTIZOLIO KIEKIO POKYČIO KRAUJO SERUME 
ĮVERTINIMAS“ magistro baigiamasis darbas, veterinarinė 
medicina, 2015 m. 



„ŠUNŲ REAKCIJŲ Į IKIMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO AMŽIAUS 
VAIKUS TYRIMAS ASISTUOJANT KANITERAPINIŲ AUTIZMO 
SUTRIKIMO SEANSŲ METU“ Bakalauro baigiamasis darbas. 
Gyvūnų mokslo programa. 2016.

„SELEKCINIS DARBAS GERINANT NIŪFAUNDLENDŲ VEISLĖS ŠUNŲ 
EKSTERJERĄ, NEONATALINIO PERIODO ŠUNIUKŲ VYSTYMOSI 
ANALIZĖ  BEI NIŪFAUNDLENDŲ  PANAUDOJIMO KANITERAPIJOJE 
GALIMYBĖS“. Magistro baigiamasis darbas. 2017 m. Gyvūninių 
išteklių valdymo programa. 



„KANITERAPIJOS, KAIP PRIEMONĖS NEGALIĄ TURINČIŲ 
ASMENŲ MOTORINIAMS ĮGŪDŽIAMS IR FIZINĖMS SAVYBĖMS 
GERINTI, POVEIKIO ANALIZĖ“ . Magistro baigiamasis darbas. 
2018 m. Gyvūninių išteklių valdymo programa.

„ŠUNŲ REAKCIJŲ Į ĮVAIRIOS KILMĖS DIRGIKLIUS 
ANALIZĖ“. Bakalauro baigiamasis darbas. Gyvūnų mokslų 
programa. 2019 m.



„TERAPIJOJE ASISTUOJANČIŲ ŠUNŲ REAKCIJŲ Į 1 TIPO 
CUKRINIU DIABETU SERGANČIUS VAIKUS TYRIMAS“. 
Magistro baigiamasis darbas, 2019 m. Gyvūninių išteklių 
valdymo programa. 



7 bakalauriniai baigiamieji darbai apginti ir Medicinos 
akademijos Slaugos fakultete. Jų tematika: 
Kaniterapijos poveikis žmonėms, turintiems psichikos 
negalią,
Kaniterapijos poveikis vaikams ir paaugliams turintiems 
elgesio ir emocijų problemų,
Kaniterapijos poveikis pagyvenusiems ir seniems žmonėms, 
turintiems pažintinių funkcijų ir afektinių sutrikimų ir kt. 



LSMU KINOLOGIJOS CENTRAS 

Centras įkurtas 2013 m.  siekiant konsoliduoti įvairias 
kinologijos kryptis ir atlikti paruošiamuosius darbus 
rengiant naują Gyvūnų mokslo programą. 

Kinologijos centras ( iki 2018 m. LSMU Kinologijos 
mokslinio ir edukacinio ugdymo centras ) glaudžiai 
bendradarbiauja su tarnybinės kinologijos atstovais  
(VSAT, policija, muitinė, kalėjimų departamentas), 
tarptautinių pašarų šunims gamintojų distributorių 
atstovais, pašarų šunims gamintojais, kitų su kinologija 
susijusių sričių atstovais.  

Vienu iš LSMU Kinologijos centro padalinių yra 
Profesionaliosios kaniterapijos tarnyba ( PKT ).



LSMU Kinologijos centro Profesionaliosios kaniterapijos
tarnybos veikla 2018 metais:
1. Kauno Kovo 11 – osios gimnazija ( mišrūs protiniai –

fiziniai sutrikimai ), 

2. Kauno Specialioji mokykla Apuolės g.44 ( - //- ),

3. Viliampolės socialinės globos namai ( vaikai ir 

jaunuoliai iki 21 metų ). 

4. P. Daunio centras – autistai ir aklieji. 

5. Skaitymas su šunimis – vasaros stovykloje su neįgaliais 

vaikais iš Kovo 11- osios mokyklos ir P. Daunio centro  

(VšĮ „Socaktiva“ stovykloje). 



LSMU Kinologijos centro Profesionaliosios 
kaniterapijos tarnybos veikla 2018 metais:
6. UAB „Laipiojimo centras“ stovyklos sveikiems 

vaikams AAA.

7. VšĮ „Miegantys drambliai“ su neįgaliais vaikais –

įvairaus laipsnio CP, autizmas, Dauno sindromas, 

kurtieji. 

8. Jonavos globos namai . Senjorai. 

9. Anykščių socialinės globos namai . Pirmas 

filialas – senjorai, antras filialas – jaunesni, 

psichinę negalią turintys žmonės. 1 kartą per 

mėnesį.



LSMU Kinologijos centro Profesionaliosios kaniterapijos
tarnybos veikla 2018 metais:
10. Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras. 10 sesijų.

11. LSMU Kauno klinikų Endokrinologijos klinikos vaikų 

skyrius. 2018 m. 25 kartai. 

12. Senjorų pensionatas „Gerumo namai“ 1 kartą per 

mėnesį.

13. Pimonovų fondo globos namai (Alzheimerio liga), 

14.Garliavos savęs pažinimo centras – 1 kartą per 

mėnesį.

15.Kauno klinikinės ligoninės Geriatrijos skyrius,

16. Kauno klinikinės ligoninės Reabilitacijos skyrius. 



LSMU Kinologijos 
centro 
Profesionaliosios 
kaniterapijos
tarnybos veikla 
2018 metais:
17. Edukaciniai 
pažintiniai renginiai 
LSMU gimnazijos 
Sveikatos ugdymo 
dienoje, Šiaulių 
Visuomenės 
sveikatos biure, 
darželiuose, 
mokyklose, globos 
namuose. 



Kaniterapijos aktualumas

Įvairiose šalyse atliktų autizmo sutrikimo paplitimo tyrimų 
duomenys svyruoja tarp 3,3 – 21,1/10000 gyventojų. Jei 
Lietuvoje šis paplitimas panašus kaip Suomijoje (12,2/10000) 
ar Švedijoje ( 11,6/10000 ), tai su mumis kartu gyvena 
mažiausiai 3000 tokių vaikų. 



Kaniterapijos aktualumas
Nuo dėmesio trūkumo/hiperaktyvumo kenčia nuo 3 iki 8 

proc. populiacijos, o tai Lietuvoje paliečia  kelias dešimtis 
tūkstančių vaikų.

Daug vaikų yra paliesti cerebrinio paralyžiaus, traumų ir 
daugelio kitų ligų bei sutrikimų kuriuos gydant ar  siekiant 
palengvinti situaciją labai tiktų terapijose asistuojantys šunys. 



AČIŪ UŽ

DĖMESĮ



Iššūkiai, susiję su gyvūnų asistuojamos papildomosios 

sveikatos priežiūros įgyvendinimu Lietuvoje - ar yra 

perspektyvos mokslu grįstai praktikai?

Prof. Dr. Elena Bartkienė

Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadovė, vyriausioji 
mokslo darbuotoja
Maisto saugos ir kokybės katedros profesorė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Kaunas, 2019 05 16



Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo, siekiančio reglamentuoti 
vertimosi papildomąja ir alternatyvia sveikatos priežiūra sąlygas, priėmimas

LR SIEKIAMYBĖ

IŠŠŪKIAI



Iššūkiai, susiję su gyvūnų asistuojamos papildomosios sveikatos 

priežiūros įgyvendinimu Lietuvoje - ar yra perspektyvos mokslu grįstai 

praktikai?
LR pasirinkimas

Remsimės istoriniais faktais???
Zigmundas Froidas, ne tik psichoanalizės, bet ir kaniterapijos 

tėvas....

Išnaudosim LT mokslininkų potencialą, 
kursim metodikas gyvūnų asistuojamajai 
papildomai sveikatos priežiūrai pagrįsti

Studijų 
programos

Mokslas

KVALIFIKUOTI SPECIALISTAI



Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU)

Gyvūnų mokslų fakulteto (GMF) mokslininkų

PASIŪLYMAI, teikiami Sveikatos apsaugos ministerijai, siekiant užtikrinti kuo 

profesionalesnį ir sklandesnį, rengiamo Lietuvos Respublikos sveikatos 

sistemos įstatymo, siekiančio reglamentuoti vertimosi papildomąja ir 

alternatyvia sveikatos priežiūra sąlygas, parengimą, šiame etape apimant tik 

gyvūnų asistuojamos papildomosios sveikatos priežiūros dalį

Pasitarimo, vykusio 2019 02 22 dalyviai, teikiantys pasiūlymus:

Prof. dr. Elena Bartkienė

Doc. dr. Agila Daukšienė

Lektorius Mindaugas Paleckaitis

Oficialus, Sveikatos apsaugos ministerijos deleguotas darbo 

grupės narys, atstovaujantis LSMU GMF doc. dr. Rolandas 

Stankevičius



PASIŪLYMAS (Ia)

Siekiant užtikrinti kuo profesionalesnį ir sklandesnį, rengiamo Lietuvos Respublikos sveikatos 

sistemos įstatymo, siekiančio reglamentuoti vertimosi papildomąja ir alternatyvia sveikatos priežiūra 

sąlygas SIŪLOME specialistus rengti pagal žemiau nurodomą 1a schemą.

Sveikatos mokslų kvalifikaciją turintis 
specialistas

Kitų sričių mokslų kvalifikaciją turintis 
specialistas

Siekdamas tapti profesionaliu papildomosios sveikatos priežiūros specialistu 
privalo baigti studijas, sudarytas iš ne mažiau, kaip:

60 kreditų, kuriuos sudaro moduliai/dalykai 
apie žmogaus ir gyvūno sąveiką, papildomosios 
sveikatos priežiūros, kurioje gyvūnas yra 
integruota papildoma sveikatos gerinimo dalis, 
metodikas, papildomosios gyvūnų asistuojamos 
sveikatos priežiūros priemonių galimas rizikas.

120 kreditų, kuriuos sudaro bendrieji ir specialieji dalykai, privalomi 
sveikatos mokslų kvalifikaciją turintiems specialistams bei 
moduliai/dalykai apie žmogaus ir gyvūno sąveiką, papildomosios 
sveikatos priežiūros, kurioje gyvūnas yra integruota papildoma 
sveikatos gerinimo dalis, metodikas, papildomosios gyvūnų 
asistuojamos sveikatos priežiūros priemonių galimas rizikas.

Rengiant VII lygio podiplomines studijas, absolventams 
išduodant profesinės kvalifikacijos pažymėjimą 

Rengiant bakalauro studijas, absolventams 
išduodant papildomosios gyvūnų asistuojamos 
sveikatos priežiūros bakalauro diplomą 



PASIŪLYMAS (Ib)

Siekiant užtikrinti kuo profesionalesnį ir sklandesnį, rengiamo Lietuvos Respublikos sveikatos 

sistemos įstatymo, siekiančio reglamentuoti vertimosi papildomąja ir alternatyvia sveikatos priežiūra 

sąlygas SIŪLOME specialistus rengti pagal žemiau nurodomą 1b schemą.

Parengtiems, VII lygio podiplominių studijų 
absolventams, turintiems profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimus galimybės 
vykdyti gilinamasias studijas: 

MAGISTRANTŪROJE – gilinantis į atitinkamos gyvūnų asistuojamos papildomosios sveikatos priežiūros  
specializacijos sritį

DOKTORANTŪROJE – gilinantis į atitinkamos gyvūnų asistuojamos papildomosios sveikatos priežiūros  
specializacijos sritį

Parengtiems bakalauro studijų, absolventams, 
turintiems papildomosios gyvūnų asistuojamos 
sveikatos priežiūros bakalauro diplomą galimybės 
vykdyti gilinamasias studijas: 



LSMU parengta doktorantūros programa, parengta svarstymui 
Senato kolegijoje ir Senate



PASIŪLYMAS (II)

Siekiant užtikrinti kuo profesionalesnį ir sklandesnį, rengiamo Lietuvos Respublikos sveikatos 

sistemos įstatymo, siekiančio reglamentuoti vertimosi papildomąja ir alternatyvia sveikatos priežiūra 

sąlygas SIŪLOME privalomai įtraukti gyvūnų tinkamumo dalyvauti papildomosios sveikatos 

priežiūros praktikoje tinkamumo licenzijavimą, kuris sumažintų riziką pacientui bei užtikrintų 

gyvūnų, dalyvaujančių terapijose gerovę.

Siekiant šio pasiūlymo įgyvendinimo, LSMU GYVŪNŲ MOKSLŲ fakulteto mokslininkai yra pasirengę 

įgyvendinti mokslinius tyrimus ir sukurti neinvazines metodikas gyvūnų, dalyvaujančių papildomosios 

sveikatos priežiūros praktikoje, būklės įvertinimui, siekiant užtikrinti sklandų jų licenzijavimą ir licenzijų 

išdavimą. Gyvūnų licenzijavimas, siekiant užtikrinti kuo mažesnę riziką pacientui ir gyvūnų gerovę, 

rekomenduojamas kas vienerius metus. 

LSMU GYVŪNŲ MOKSLŲ fakulteto mokslininkams bendradarbiaujant su LSMU Sveikatos mokslų 

kvalifikaciją turinčiais specialistais ir/ar gydytojais numatomos sukurti neinvazinės metodikos gyvūno –

paciento sąveikai įvertinti.



PASIŪLYMAS (III)

Siekiant užtikrinti kuo profesionalesnį ir sklandesnį, rengiamo Lietuvos Respublikos sveikatos 

sistemos įstatymo, siekiančio reglamentuoti vertimosi papildomąja ir alternatyvia sveikatos priežiūra 

sąlygas 

SIŪLOME 

atsižvelgti į mokslininkų, dalyvaujančių papildomosios sveikatos priežiūros metodikų rengime, 

moksliškumą (dalyvavimą projektinėse veiklose, publikuotų darbų Clarivate Analytics bazėse 

cituojamuose žurnaluose, turinčiuose citavimo rodiklį skaičių, registruotų patentų skaičių, sukurtų ir 

patentuotų metodikų sveikatos apsaugos ir kt. srityse skaičių ir t.t.). 



PASIŪLYMAS (IV)

Siekiant užtikrinti kuo profesionalesnį ir sklandesnį, rengiamo Lietuvos Respublikos sveikatos 

sistemos įstatymo, siekiančio reglamentuoti vertimosi papildomąja ir alternatyvia sveikatos priežiūra 

sąlygas 

SIŪLOME 

Sveikatos apsaugos ministerijos atsakingiems darbuotojams kreiptis į Lietuvos mokslų tarybą 

(LMT), Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūrą (MITA) bei kitas, mokslinius projektus 

finansuojančias institucijas, siekiant užtikrinti šaukimus, kurie būtų skirti profesionaliam metodikų, 

skirtų papildomosios sveikatos priežiūros alternatyvų integravimui į tradicinę mediciną, sukūrimui.

Įvertinant tai, jog Lietuvoje iki šiol nėra aukšto lygio mokslininkų, kurie specializuotųsi šioje srityje, 

siekiant išlaikyti profesionalumą, papildomosios sveikatos priežiūros metodikų sukūrimas turi būti 

prioritetas, integruojant mokslininkus, kurių moksliškumas aiškiai ir skaidriai pagrindžiamas 

dalyvavimu projektinėse veiklose, publikuotų darbų Clarivate Analytics bazėse cituojamuose 

žurnaluose, turinčiuose citavimo rodiklį skaičiumi, registruotų patentų skaičiumi, sukurtų ir patentuotų 

metodikų sveikatos apsaugos ir kt. srityse skaičiumi ir t.t. 



Kaniterapijos kaip papildomos intervencinės metodikos sukūrimas pacientų po 

ūminių koronarinių sindromų kardiovaskulinei reabilitacijai

PSO duomenimis dėl širdies ir kraujagyslių ligų pasaulyje kasmet miršta apie 17,9 mln. žmonių; šios ligos išlieka 

didžiausia visuomenės sveikatos problema, lemenčia ūminių koronarinių sindromų (UKS) riziką. 

UKS paplitimas didėja- todėl asmenų, patyrusių UKS, išgyvenamumo prailginimas tampa svarbiu iššūkiu. 

Įprastai, kardiovaskulinė reabilitacija tai medicininės priežiūros programa, kurios tikslas - pagerinti širdies ir 

kraujagyslių sistemos sveikatos būklę asmenims, patyrusiems UKS ir/ar po širdies operacijų. 

Kardiovaskulinės reabilitacijos programa susideda iš trijų, vienodai reikšmingų dalių: 

(I) asmenų po UKS fizinio pajėgumo vertinimo, dozavimo, atstatymo bei mokymo, 

(II) mokymų apie sveiką gyvenseną, tikslu išsaugoti sveiką širdies ir kraujagyslių sistemą ir 

(III) konsultacijų apie streso mažinimo galimybes. 

Kaniterapijos metodikos, kaip papildomos intervencinės priemonės sukūrimas pacientų po UKS kardiovaskulinei 

reabilitacijai, galėtų padidinti tradicinių reabilitacijos metodų veiksmingumą bei sutrumpinti stacionaraus gydymo 

trukmę ir sumažinti gydymo išlaidas. Kaniterapijos metodikos sukūrimas pacientų po UKS kardiovaskulinei 

reabilitacijai būtų pažangi perspektyva tradicinės reabilitacijos veiksmingumui didinti. 

Todėl šio projekto tikslas - įvertinti kaniterapijos, kaip papildomos intervencinės priemonės, poveikį ir 

veiksmingumą pacientų po UKS kardiovaskulinei reabilitacijai ir sukurti metodiką kaniterapijos, kaip papildomos 

sveikatos priežiūros priemonės, taikymui pacientų po UKS kardiovaskulinės reabilitacijos programoje.

LR LMT siūlytas projektas, jo esmė



Projekto tikslas - įvertinti kaniterapijos, kaip papildomos intervencinės metodikos KV 

reabilitacijoje, veiksmingumą pacientams po UKS ir sukurti kaniterapijos, kaip 

papildomos sveikatos priežiūros paslaugos, metodologiją.

(I) įvertinti kaniterapijos poveikį paciento psichikos būsenos simptomams, emociniam 

atsakui, subjektyviai vertinamai miego kokybei bei kognityviniam funkcionavimui;

(II) įvertinti kaniterapijos poveikį paciento klinikiniams kardiovaskuliniams rodikliams;

(III) įvertinti kaniterapijos poveikį paciento biocheminiams kraujo rodikliams, 

vertinamiems kaip kardiovaskulinių sutrikimų rizikos veiksniai;

(IV) įvertinti kaniterapijos poveikį paciento subjektyviai vertinamai, su sveikata susijusiai 

gyvenimo kokybei;

(V) Sukurti kaniterapijos, kaip papildomos sveikatos priežiūros paslaugos metodologiją 

pacientams dalyvaujantiems kardiovaskulinėje reabilitacijoje po ūminių koronarinių 

sindromų.

LR LMT siūlytas projektas, jo esmė



ŽINANT, KAD RENGIAMAS ĮSTATYMAS IR, KAD 

ŠIOJE SRITYJE NĖRA PAKANKAMAI 

MOKSLINIAIS TYRIMAIS PAGRĮSTŲ METODIKŲ

AR PROJEKTAS 

GAVO 

FINANSAVIMĄ?

KOKIE 

PROJEKTO 

RECENZENTO 

ARGUMENTAI...

UŽDARAS 

RATAS...???

PERSPEKTYVOS

???



APIBENDRINIMAS

Kol nebus finansuojamas mokslas, susijęs su papildomąja sveikatos 

priežiūra, visuomet yra didelė rizika nukrypti į neprofesionalią ir skaudžias 

visuomenei pasėkmes turinčią plotmę. 

Įvertinant, kad studijų kokybės užtikrinimas galimas tik mokslą 

integruojant į studijas, reikėtų kuo skubiau apsvarstyti mokslo finansavimo 
galimybę šioje srityje (pvz., bendradarbiaujant su LMT, MITA ir kt.) 



Iššūkiai, susiję su gyvūnų 

asistuojamos papildomosios 

sveikatos priežiūros įgyvendinimu 

Lietuvoje - ar yra perspektyvos 

mokslu grįstai praktikai?

DĖKOJU UŽ DĖMESĮ

Prof. Dr. Elena Bartkienė



Kaniterapijos nauda 
žmogaus sveikatai

Sertifikuota Europos klinikinė, sveikatos psichologė

Dr. Viktorija Grigaliūnienė,

LSMU Slaugos ir rūpybos katedra



Jau nuo neatmenamų laikų gyvūnai žmonių gyvenime 
atliko labai reikšmingą vaidmenį. Jų svarba 
atsispindėjo papročiuose, religijoje, medžioklėje, 
mitologijoje, taip pat jie buvo neatsiejami nuo 
žmonijos, kada buvo kalbama apie žmonių išlikimą ir 
sveikatą. 



Gyvūno ir žmogaus ryšys

Vienas seniausių radinių, atrastas šiaurės Izraelyje ir įrodantis, kad 
žmogaus ir gyvūno santykiai prasidėjo daugiau nei prieš keliolika 
tūkstančių metų, buvo rastas žmogaus skeletas rankose laikantis kitą 
skeletą, kaip vėliau paaiškėjo šie griaučiai buvo šuns.

Morrison ir kt., 2007



Gyvūno ir žmogaus ryšys

 Pompėja (Vezuvijaus išsiveržimas)

Vienas iš įdomiausių radinių, atkreipusiųjų daugelio mokslininkų ir ne 
tik jų dėmesį, buvo 2 skeletai, gulėję vienas ant kito. Kaip vėliau 
paaiškėjo vienas skeletas buvo 10 – 12 metų vaiko, kitas šuns. 
Sprendžiant iš šuns pozos, stengdamasis apsaugoti vaiką, šuo užgulė jį, 
apglėbdamas savimi. 

Субботин ir kt., 2004



Gyvūno ir žmogaus ryšys

Edward Wilson’o ( 1984) iškelta biofilijos hipotezė teigia, kad egzistuoja 
žmogaus meilė gyviesiems organizmams, žmonėms yra įgimta turėti 
ryšį su gamta. 

Gullone, 2000; Khan, 1997



Kaniterapija tai -

alternatyvus ir (ar) pagalbinis gydymo, reabilitacijos būdas, kai norint 
pasiekti geresnės fizinės, emocinės sveikatos, pagerinti pažintinius bei 
socialinius įgūdžius, naudojamas specialiai paruoštas šuo motyvacijai 
sustiprinti.

Fine Aubrey H. Fine. Handbook on Animal-assisted Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for 
Practice. 3rd ed. Academic Press; 2006. 



Kaniterapija

 Šuns dalyvavimas terapinėje veikloje;

 Šuns dalyvavimas įvairiose intervencijose. 



Kaniterapijos raida pasaulyje

Pirmasis dokumentuose užfiksuotas šuns dalyvavimas gydymo procese 
1944 metais JAV, ir pirmas aprašytas terapijoje asistuojantis šuo buvo 
jorkšyrų terjero veislės kalytė Smoky, padėjusi Antrojo Pasaulinio karo 
veteranams. 



Kaniterapijos raida pasaulyje

Sąvoka „Terapija dalyvaujant gyvūnams“ (Pet-
theraphy) buvo suformuota JAV vaikų psichiatro
Boriso Levinsono 1960 metais, kai jis pamatė, kad
mažieji pacientai teigiamai reagavo į šalia jų
psichoterapijos seanso metu buvusį jo šunį Jingle. 



Kaniterapijos raida pasaulyje

Norvegijoje 1966 metais, aklas muzikantas įsteigė 
reabilitacijos centrą suluošintiems pacientams ir šiame 
centre jis įtraukė pacientus į veiklas su arkliais ir šunimis. 



Kaniterapijos raida pasaulyje

Zigmund Freud naudojo čiau čiau veislės šunį Jofi savo 
psichoterapijos seansuose.



Kaniterapijos mokslinė 
reikšmė
Tyrėjas J.S.J Odendaal (2000) atliko mokslinį tyrimą siekdamas 

išsiaiškinti, kokie hormonai išsiskiria žmogui ir šuniui jų sueities metu.

Eksperimentas buvo atliekamas norint pagrįsti hipotezę, kad 
prieraišumas tarp žmogaus ir šuns turi fiziologinį pagrindą. 



Kaniterapijos mokslinė 
reikšmė
Rezultatai parodė, kad tiek žmonių kraujyje, tiek šuns β endorfino, 
oksitocino, prolaktino, β feniletilamino bei dopamino lygiai buvo 
smarkiai padidėję kraujyje, nei buvo prieš atliekant tyrimą. Žmogaus 
organizme kortizolio lygis labai sumažėjo, o šuns organizme šio 
hormono lygis ženkliai nepakito. 



Kaniterapijos mokslinė 
reikšmė
Visgi statistiškai reikšmingas hormono pokyčio organizme rezultatas, 
lyginant eksperimentinę ir kontrolinę grupes prieš ir po sąveikos su 
šunimi, buvo oksitocinas. 



Kaniterapijos nauda

• Motyvacijos didėjimas. Tikima, kad šuns buvimas šalia padidina 
žmogaus ar paciento motyvaciją sveikti. 

• Sumažėjęs nerimas ir stresas ( mažėja streso hormonai : kortizolis, 
epinefrinas ir norepinefrinas)



Kaniterapijos nauda

• Socialinių įgūdžių gerinimas ( autizmas, 
schizofrenija )

• Skausmo mažinimas 

• Lavinami vaikų skaitymo įgūdžiai 

• Gerėja smulkiosios ir stambiosios motorikos 
įgūdžiai

• Oksitocino gamyba



Oksitocino nauda

• Nerimo sumažėjimas

• Pasitikėjimas savimi

• Geresnis virškinimas (Oksitocino trūkumas siejamas ir 
su dirgliosios žarnos sindromo išsivystymo rizika.)



Oksitocino nauda

• Greitesnis gijimas po ligų ir traumų. Oksitocinas taip pat turi įtakos 
angiogenezei (naujų kraujagyslių formavimuisi po traumų). Moksliniai 
tyrimai parodė, kad žaizdoms sugyti reikia daugiau laiko, jeigu kūnas 
jaučia nuolatinį stresą. 



Oksitocino nauda

• Širdies sveikata. Oksitocinas yra širdį saugantis hormonas, o tai 
reiškia, kad jis padeda palaikyti sveiką širdies ir kraujagyslių sistemos 
sistemą. Jis praplečia kraujagysles ir sumažina kraujo spaudimą. 
Oksitocinas taip pat veikia kaip galingas antioksidantas ir uždegimą 
mažinanti priemonė.



Oksitocino nauda

• Oksitocinas palengvina streso simptomus. Atlikta tyrimų, kurie rodo, 
kad oksitocinas gali sumažinti nerimą, stresą ir depresiją.

• Oksitocinas sustiprina seksualinį susijaudinimą. Oksitocinas išsiskiria 
lytinio akto metu ir jis padeda sustiprinti besimylinčių asmenų 
tarpusavio ryšį. 



Oksitocino nauda

Oksitocinas natūraliai gerina miego kokybę, padeda greičiau užmigti. 
Šis hormonas neutralizuoja kortizolio, sukeliančio stresą, poveikį, todėl 
veikia raminančiai.



Oksitocino nauda

• Oksitocinas gerina socialinius įgūdžius. Pastebėta, kad oksitocino
natūralus lygis yra mažesnis tarp žmonių, sergančių autizmu ir turinčių 
kitų raidos sutrikimų. Oksitocinas gali sumažinti kitų žmonių baimę.



Kaniterapija Lietuvoje

 Virš 15 mokslinių tyrimų

 2015 m. atlikti tyrimai su autizmo bei
autizmo spektro sutrikimus turinčiais vaikais
(ikimokyklinukai ir jaunesnio mokyklinio
amžiaus)

Hiperaktyvumo sutrikimą turinčių vaikų
motorinių gebėjimų kaita, taikant
kaniterapiją, 2016 m.



Kaniterapija Lietuvoje

• Nuo 2014 metų vyksta reguliarūs
užsiėmimai ligoninėse (Kaune ir Vilniuje)
su onkologinėmis ligomis sergančiais
vaikais.

• Nuo 2016 metų vyksta skaitymas šuniui
Kaune ir Vilniuje. Didėja skaitymo greitis,
mažėja gramatinių klaidų, tarimo klaidų,
didėja motyvacija skaityti.



Problemos

• Kaniterapija nėra įteisinta bei reglamentuota Lietuvoje. 

• Nėra vieningos šunų testavimo sistemos.

• Turi būti nustatyti baziniai mokymai ir šunų vedliams.













•viktorijagr@gmail.com

•Tel.+37069957539

mailto:viktorijagr@gmail.com
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TAIKYMAS VAIKŲ BAIMIŲ VALDYMUI IR FIZINIO AKTYVUMO 

MOTYVACIJAI
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1860 m.  Florence Nightingale

1936m. Sigmund Freud

1940m. American Red Cross 

1960m. Boris LevinsonGyvūnų asistuojama terapija – tai reabilitacinė tikslinga intervencija, 
atliekama taikant gyvūno ir žmogaus bendravimą.

Intervencijos tikslas – pagerinti paciento psichologines, kognityvines, 
socialines, emocines ar fiziologines funkcijas, priklausomai nuo 
situacijos, vieną ar keletą iš išvardintų.



Gyvūnų
asistuojamos
intervencijos:

• Gyvūnų asistuojama terapija (tikslinė/netikslinė)

• Gyvūnų asistuojama edukacija

• Gyvūnų asistuojamos veiklos



Fiziologinis poveikis

• Kiekis organizme didėja:

• beta endorfino

• oksitocino

• prolaktino

• beta feniletilamino

• dopamino

• Kiekis organizme mažėja:

• kortizolio



Pozityvūs žmogaus ir 
gyvūno bendravimo 
efektai:
• Pagerėjo socialinis dėmesys, elgesys, tarpasmeninis bendravimas ir nuotaika.

• Sumažėjo su stresu susiję rodikliai, tokie, kaip kortizolio kiekis, širdies ritmo dažnis ir kraujo 
spaudimas.

• Sumažėjo asmens pateikiami duomenys apie baimę ir nerimą.

• Pagerėjo psichinė ir fizinė būklė, ypač tai pasakytina apie kardiovaskuliarinę būklę.

• Sumažėjo tokie su stresu susisiję parametrai, kaip epinefrino (adrenalino) ir norepinefrino
(noradrenalino) kiekis.

• Pagerėjo imuninės sistemos funkcija.

• Pagerėjo atsparumas skausmui.

• Padidėjo patikimumas ir pasitikėjimas kitais žmonėmis.

• Sumažėjo agresija.

• Sustiprėjo empatija.

• Pagerėjo mokymasis.



Naudojamos rūšys:

• Domestikuoti gyvūnai:

• Gyvūnai augintiniai (šunys, katės, jūros kiaulytės, kanarėlės, 
akvariuminės žuvytės ir k.t.).

• Ūkinės paskirties gyvūnai (žirgai, asilai, galvijai, ožkos, vištos, lamos ir 
k.t.)

• Nedomestikuoti gyvūnai (delfinai)



Tinkamumą terapijai lemiantys faktoriai:

• Asmens identifikacija

• Emocijų diferenciacija ir įsiminimas

• Emocinis atsakas

• Tikslingas komunikacinis elgesys

• Prosocialus elgesys



Kaniterapijos taikymas fizinio aktyvumo motyvacijai ir fizinės būklės gerinimui



Kaniterapinio pobūdžio veiklos ugdymo įstaigoje

• gali būti tinkama reabilitacijos forma, apimanti ir reabilitacinio
pobūdžio veiklas, ir motyvatorių (šunį).

• Kaniterapinio pobūdžio reabilitacinių veiklų taikymas negalią turinčių
asmenų ugdymo įstaigoje patogus tiek patiems neįgaliesiems (įprasta
aplinka), tiek jų artimiesiems (veiklos vyksta pamokų metu, nereikia
niekur papildomai vežti vaiko).

• Bendradarbiaujant su mokyklos vadovybe tokio pobūdžio veiklos gali
sėkmingai integruotis į bendras ugdymo įstaigoje vykdomas
reabilitacinio pobūdžio veiklas.



Tikslas - atlikti kaniterapijos, poveikio analizę. 

• Įvertinti negalią turinčių asmenų smulkiosios ir stambiosios motorikos,
koordinacijos, balanso ir statinės liemens ištvermės pokytį po kaniterapijos
užsiėmimų ciklo ugdymo įstaigoje.

• Įvertinti šuns, kaip motyvatoriaus ir katalizatoriaus poveikį užsiėmimų metu.



Šunų paruošimas
• Ruošti darbui pozityviais 

metodais (triukai, bendro 
paklusnumo pagrindai).

• Vakcinacija, priemonės nuo 
helmintų ir ektoparazitų, higiena.

• Adaptacija darbui su 
inventoriumi.



Užsiėmimų cikle dalyvavę šunys



Testavimas

• Judesio suvokimas ir atlikimas.

• Judesių sekos įsiminimas.

• Bruininks-Oseretsky, motorinių įgūdžių vertinimo testo trumpesnė
versija (smulkioji motorika, balansas, bilateralinė ir viršutinės galūnės
koordinacija, jėga).

• Izometriniai liemens raumenų ištvermės testai pagal Ito, McIntosh ir
McHill (pilvo, nugaros, šoninių liemens raumenų, bendra liemens
ištvermė).



Testavimas

• Pirminis (prieš užsiėmimų ciklą) ir antrinis (po jo).

• Užduotys pateikiamos tiriamiesiems suprantamu būdu ir forma.

• Jei reikia, užduotys adaptuojamos pagal tiriamojo galimybes 
(palengvintos padėtys, priminimai).

• Užduotys turi sudominti ir įtraukti tiriamuosius (žaidimo forma). 



Šuns vaidmuo 
užsiėmimų ir antrinio 
testavimo metu:

• Pagalbininkas.

• Užduočių ruožo dalis.

• Vertintojas.

• „Prizas“.







Pirmos grupės (9-11 m.) testavimo rezultatų prieš ir po užsiėmimų ciklo grafinis vaizdas
(pateikti grupės rezultatų vidurkiai prieš ir po užsiėmimų ciklo)

A – kaklo judesiai; B – peties 
judesiai; C – alkūnės judesiai; D –
riešo judesiai; E – šlaunies 
judesiai; F – kelio judesiai; G –
čiurnos judesiai; H – šuoliukai 
„žirklės“; I – judesių sekos 
atlikimas; J – smulkioji motorika; 
K – koordinacija; L - balansas; M –
kamuoliuko gaudymo testas; N –
atsispaudimai; O – nugaros 
raumenų statinė ištvermė; P – pilvo 
raumenų statinė ištvermė; R –
„lentos“ testas; S – dešinės pusės 
liemens šoninių raumenų statinė 
ištvermė; T – kairės pusės liemens 
šoninių raumenų statinė ištvermė. 



Antros (18-19 m.) grupės testavimo rezultatų prieš ir po užsiėmimų ciklo 
grafinis vaizdas

• A – kaklo judesiai; B – peties 
judesiai; C – alkūnės judesiai; D –
riešo judesiai; E – šlaunies 
judesiai; F – kelio judesiai; G –
čiurnos judesiai; H – šuoliukai 
„žirklės“; I – judesių sekos 
atlikimas; J – smulkioji motorika; 
K – koordinacija; L - balansas; M 
– kamuoliuko gaudymo testas; N 
– atsispaudimai; O – nugaros 
raumenų statinė ištvermė; P –
pilvo raumenų statinė ištvermė; R 
– „lentos“ testas; S – dešinės 
pusės liemens šoninių raumenų 
statinė ištvermė; T – kairės pusės 
liemens šoninių raumenų statinė 
ištvermė. 



Trečios (11-13 m.) grupės testavimo rezultatų prieš ir po užsiėmimų ciklo 
grafinis vaizdas

• A – kaklo judesiai; B – peties 
judesiai; C – alkūnės judesiai; D 
– riešo judesiai; E – šlaunies 
judesiai; F – kelio judesiai; G –
čiurnos judesiai; H – šuoliukai 
„žirklės“; I – judesių sekos 
atlikimas; J – smulkioji 
motorika; K – koordinacija; L -
balansas; M – kamuoliuko 
gaudymo testas; N –
atsispaudimai; O – nugaros 
raumenų statinė ištvermė; P –
pilvo raumenų statinė ištvermė; 
R – „lentos“ testas; S – dešinės 
pusės liemens šoninių raumenų 
statinė ištvermė; T – kairės pusės 
liemens šoninių raumenų statinė 
ištvermė. 



Visų grupių rezultatų tarpusavio palyginimas

A – kaklo judesiai; B – peties 
judesiai; C – alkūnės judesiai; 
D – riešo judesiai; E – šlaunies 
judesiai; F – kelio judesiai; G –
čiurnos judesiai; H – šuoliukai 
„žirklės“; I – judesių sekos 
atlikimas; J – smulkioji 
motorika; K – koordinacija; L -
balansas; M – kamuoliuko 
gaudymo testas; N –
atsispaudimai; O – nugaros 
raumenų statinė ištvermė; P –
pilvo raumenų statinė 
ištvermė; R – „lentos“ testas; S 
– dešinės pusės liemens 
šoninių raumenų statinė 
ištvermė; T – kairės pusės 
liemens šoninių raumenų 
statinė ištvermė.



Vertinimo Mano-Vitnio-Vilkoksono rangų kriterijumi rezultatai

Testas Pirma grupė Antra grupė Trečia grupė

Kaklo judesiai 0,003 0,010 0,038

Peties judesiai 0,180 1,000 1,000

Alkūnės judesiai 0,004 0,004 1,000

Riešo judesiai 0,001 0,008 0,317

Šlaunies judesiai 0,011 0,007 0,027

Kelio judesiai 0,004 0,004 0,102

Čiurnos judesiai 0,004 0,004 0,063

Šuoliukai „žirklės“ 0,006 0,004 0,038

Smulkioji motorika 0,003 0,011 0,027

Koordinacija 0,007 0,011 0,041

Balansas 0,007 0,027 0,018

Kamuoliuko testas 0,006 0,157 0,334

Atsispaudimai 0,006 0,011 0,102

Nugaros r. 0,012 0,028 0,018

Pilvo r. 0,005 0,028 0,018

Lentos testas 0,010 0,050 0,028

Šoniniai r. dešinė puse 0,008 0,027 0,027

Šoniniai r. kairė pusė 0,008 0,593 0,018



Šuns kaip motyvatoriaus ir katalizatoriaus vaidmuo

Motyvatorius:

• Ateiti į užsiėmimą.

• Įsitraukti į bendras veiklas.

• Atlikti užduotis, ypač sudėtingesnes 
(išlaikyti pozą, atlikti sudėtingus 
judesius ir t.t.). 

Katalizatorius:

• Įtampa atliekant sunkią užduotį.

• Įtampa dėl grupės vidaus konfliktų.

• Nemokėjimas pralaimėti.

• Bloga emocijų kontrolė.

• Įtampa, patiriama dėl asmeninių 
savybių.



IŠVADOS

• Negalią turinčių moksleivių smulkiosios ir stambiosios motorikos, koordinacijos,
balanso ir statinės liemens ištvermės rodikliai pagerėjo visose trijose tiriamųjų
grupėse. Galima teigti, kad kaniterapijos užsiėmimai, vykstantys ugdymo
įstaigose, gali pagerinti negalią turinčių asmenų motorinius įgūdžius ir fizines
savybes.

• Tiriamųjų, turinčių ryškių judėjimų sutrikimų, taip pat ženklių bendravimo ir
informacijos suvokimo sunkumų, rezultatai pagerėjo mažiau, lyginant su likusia
grupės dalimi.

• Stebėjimo metu nustatyta, kad šunis galima sėkmingai panaudoti siekiant pagerinti
motyvaciją užduočių atlikimo metu, taip pat kaip katalizatorius užsiėmimų metu
kilusiai įtampai bei nerimui sumažinti.

• Užsiėmimų ciklo metu dirbant su atitinkamai paruoštais šunimis, nebuvo jokių
šunų darbo kokybės skirtumų, susijusių su lytimi, amžiumi ar veisle.



REKOMENDACIJOS

Kaniterapija galėtų būti rekomenduojama kaip:

• papildoma priemonė negalią turinčių moksleivių smulkiosios ir stambiosios motorikos,
koordinacijos, balanso bei kitoms funkcinėms savybėms gerinti.

• papildoma priemonė įvairaus pobūdžio užsiėmimų metu kilusiai emocinei įtampai,
nerimui mažinti, socialiai priimtinam elgesiui skatinti.

• papildoma priemonė negalią turinčių moksleivių fiziniam aktyvumui didinti, kadangi
kaniterapijos užsiėmimai gali būti vedami įvairiomis formomis, tiek visiškai pasyviai, tiek
vidutinio intensyvumo, tiek labai intensyviomis veiklomis. Todėl nesudėtinga užsiėmimų
pobūdį parinkti pagal kiekvieno dalyvaujančio poreikius ir fizines ar kitas galimybes.



Individualūs atvejai

• Atvejis A  - progresuojantis stuburo iškrypimas, netaisyklinga 
laikysena,  ryškus raumenų disbalansas. Atsisako mankštintis.

• Atvejis B - netaisyklinga laikysena,  menkas fizinis pajėgumas. 
Atsisako mankštintis.

• Atvejis C – hipodinamija, antsvoris, menkas fizinis pajėgumas. 
Atsisako mankštintis.



Po užsiėmimų ciklo 

• Dalyvavo keletas gyvūnų rūšių: šunys, žirgai, 
ožkos, katės

• Pagrindinis gyvūnų vaidmuo – motyvatoriaus

• Taisyklingų judesių mokymas

• Triukai, reikalaujantys tam tikro 
fizinio pajėgumo

• Namų darbai 

• Autorefleksija

• Ciklo trukmė 2 mėn.

Atsirado motyvacija mankštintis.

Pagerėjo fizinis aktyvumas.

Pagerėjo motoriniai įgūdžiai.

Pagerėjo pratimų atlikimas.



Gyvūnų asistuojamoji terapija

• Zoofobija – liguista baimė gyvūnams.

• Kanifobija – liguista baimė šunims.

• Agorafobija – adaptacijos sutrikimas. 

• Nerimo sutrikimai.

• Depresija.



C. Chandler

• Atsižvelgiama į asmens norus

• Saugumo pojūtis

• Komfortabilus atstumas

• Atstumą ir kontakto pobūdį pasirenka pats asmuo



Vertinti aspektai

• Lokomociniai

• Socialiniai

• Verbalinė ir neverbalinė komunikacija

• Emocinės išraiškos

• Autorefleksija



Šunų baimė

• Atvejis A – paniška šunų baimė, sunkiai koncentruoja dėmesį,
neįstengia pabūti vienoje vietoje, sunkiai susikaupia atlikdamas
užduotis, neužbaigia pradėtų darbų, sunkumai bendraujant su
bendraamžiais ir treneriais, nesugeba dirbti komandoje, sunkumai
mokykloje.

• Atvejis B – po incidento bijo didelių šunų.

• Atvejis C – bijo šunų ir didesnių gyvūnų, nesiryžta savarankiškai atlikti
veiksmų ar priimti sprendimų.



Atvejis A
• Dalyvavusių šunų skaičius: 6

• Šunys buvo integruojami palaipsniui

• Užsiėmimai: individualūs ir grupėje

• Darbas saugiu atstumu, sprendimus priimant pačiam 
asmeniui:

• Triukų/žaidimų stebėjimas
• Triukų/žaidimų parinkimas
• Savarankiškas komandų per atstumą 

davimas palaipsniui mažinant atstumą
• Atstumą užtikrinantys žaidimai 
• Artimas triukų ir žaidimų atlikimas
• Naujų triukų kūrimas ir šuns mokymas
• Bendra trukmė: 4 mėn. 

Su šunų baime susijusios problemos 
išsisprendė. 

Tėvų ir trenerių teigimu pagerėjo gebėjimas 
susikaupti, užduočių atlikimas, santykiai 
grupėje ir klasėje, pagerėjo komandinio 
darbo įgūdžiai.  



Atvejis B

• Dalyvavo kelių rūšių gyvūnai: žirgai, ožkos, šunys. 

• Integracijos seka: kanopiniai – nedideli šunys – vidutinio 
dydžio šunys – dideli šunys

• Individualūs užsiėmimai

• Darbas saugiu atstumu:

• Pasirenkamos veiklos  ir gyvūnai
• Kūno kalbos valdymo ir komunikacijos su 

gyvūnu pratimai
• Triukų pamokos
• Aktyvios veiklos su gyvūnu
• Kontaktinės veiklos su gyvūnu
• Namų darbai
• Bendra trukmė: 5 užsiėmimai

Asmens tvirtinimu, šunų  baimės problemos 
išsisprendė. 

Tėvų teigimu situacija pasitaisė.



Atvejis C

• Dalyvavo kelių rūšių gyvūnai: katės, ožkos, šunys, žirgai.

• Gyvūnai buvo integruojami palaipsniui.

• Gyvūnų integravimo seka: katės-nedideli šunys-ožkos-
dideli šunys-žirgai. 

• Užsiėmimai: individualūs.

• Darbas saugiu atstumu:

• Veiklų stebėjimas

• „Pagalbininko“ vaidmuo

• Pasirinkimą skatinančios užduotys

• Savarankiškumą skatinančios užduotys

• Triukų ir pratimų atlikimas

• Bendra trukmė: 2 mėn. 

Su šunų ir didelių gyvūnų  baime susijusios 
problemos išsisprendė. 

Tėvų teigimu, padidėjo savarankiškumas.



Ačiū už dėmesį 



KANITERAPIJĄ VEDANČIŲ ASMENŲ IR ŠUNS SANTYKIŲ 
YPATUMAI BEI JŲ REIKŠMĖ TERAPINIAM PROCESUI

Urtė Ivanavičiūtė

Gintarė Urbonavičiūtė

KAUNAS, 2019



Temos naujumas

• Nors kaniterapijos efektyvumą įrodančių tyrimų Lietuvoje ir pasaulyje
sparčiai daugėja, tačiau kiti su kaniterapijos procesu susiję ypatumai nėra
paliečiami.

• Literatūros panašia tematika, kurioje būtų kalbama apie kaniterapiją
vedančių asmenų ir šuns santykių ypatumus bei jų įtaką terapiniam
procesui, nepavyko rasti nei Lietuvos, nei užsienio moksliniuose šaltiniuose.
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• Šio darbo tikslas - atskleisti kaniterapiją vedančių asmenų ir
šuns santykių ypatumus bei jų reikšmę terapiniam procesui.

• Tyrimo uždaviniai:
1. Išsiaiškinti kaniterapiją vedančio asmens ir šuns santykių

ypatumus terapijos procese.

2. Išnagrinėti netinkamų šuns reakcijų atsiradimo priežastis,
kaniterapiją vedančio asmens veiksmus pastebėjus jas ir
siekiant jų išvengti terapijos procese.

3. Išsiaiškinti kaip terapeuto savijauta gali veikti šuns darbingumą.
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METODAI
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■ Tyrimo strategija – kokybinė (pusiau struktūruotas interviu).

■ Atrankos kriterijai:

• Asmenys ne mažiau, kaip metus užsiimantys kaniterapija. 

• Asmenys kaniterapijoje dirbantys su savo šunimi. 

• Tyrimo laikas - 2017 m. gruodžio – 2018m. vasario mėnesiais.

• Tyrimo vieta - susitikimai vykdyti ne viešose, tyrimo dalyvėms patogiose vietose. Keturi interviu 

vyko Vilniuje, kiti trys – Kaune. 

■ Tyrimo dalyviai – 7 moterys (4 – iš Kaniterapijos asociacijos, 3 – iš LSMU Profesionalios

kaniterapijos tarnybos).

• Validumo užtikrinimas – tyrimo metu potemė buvo laikoma validžia, tik tuo atveju, jeigu apie 

tai šnekėjo maždaug pusė tyrimo dalyvių (t.y. 3 iš 7). 



REZULTATAI
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Atsiskleidę pagrindinės temos

Kaniterapiją vedančių 
asmenų ir šuns santykių 
ypatumai bei jų reikšmė 

terapiniam procesui

Terapeuto ir 
šuns santykių 

ypatumai 
terapiniame 

procese

Pagrindinės 
šuns netinkamų 

reakcijų 
priežastys

Būdai norint 
išvengti 

netinkamų šuns 
reakcijų 

terapijos metu 

Veiksmai 
pastebėjus 
netinkamas 

šuns reakcijas

Ryšys tarp 
terapeuto 

savijautos ir 
šuns 

darbingumo
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1 tema - Terapeuto ir šuns santykių ypatumai 
terapiniame procese (I)

•„<...> Nu, aš manau tikrai, kad gali įtakoti visą tą kaniterapijos procesą, tas ryšys tarp šunio ir, 
ir šeimininko.“ (I1)

Terapeuto ir šuns santykių svarba terapiniam procesui

•„<...> Ir jeigu nebus sąsajos tarp kaniterapeuto ir šuns ir kaniterapeutas nepažinos šuns, gali 
apskritai nevykti terapija, nes tu negalėsi prognozuoti savo šuns ir negalėsi jo valdyti 
kaniterapijos metu.“ (G3)

Terapijos sėkmės priklausomybė nuo terapeuto ir šuns santykių 
stiprumo

•„Tai šitoj vietoj... jeigu aš noriu, kad šuo man dirbtų, aš turiu kreipti dėmesį, kaip jinai jaučiasi. 
Nes... nu, jinai nedraugaus su manim, jinai nebenorės būti, jinai nenorės padėti man. Jeigu 
aš tiktai būsiu susirūpinusi savim ir savo procesu, ką aš darau.“ (R11)

Svarbu nuolat terapijos metu stebėti šunį ir atsižvelgti į jo savijautą
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1 tema - Terapeuto ir šuns santykių ypatumai 
terapiniame procese (II)

• „<...>žiovavimas ir ausų suglaudimas, suskleidimas, ir nusisukimas, susigūžimas, nu ta prasme, 
pati kūno kalba šuns kartais parodo, kad jai yra kažkas nelabai gerai. Tai ir kasymasis ir 
laižymas, ir visi šitie dalykai, jie parodo, kad šuo... patiria neigiamas emocijas, o jeigu 
neigiamos emocijos reiškia jisai kažkaip tai nukenčia.“ (J14)

Apie šuns savijautą sprendžiama iš jo kūno kalbos 

• „Ta prasme, būtent kad šuo ir vedlys, mano supratimu turi būti, kaip partneriai, kurie labai 
gerai vienas kitą papildo, labai gerai vienas kitą jaučia, supranta <...>“ (U50)

Terapeuto ir šuns santykis – bendradarbiai 

• „<...> ir galvoti, kaip ir tam užsiėmime, kaip būtų gerai ir šuniui būtų gerai, ir tau būtų gerai, ir 
tam konsultuojamajam ir tai grupei...“ (R75)

Svarbu, kad visi terapijos dalyviai jaustųsi gerai 

• „<...> aš tai manau, kad tikrai labai sustiprina, na, tu daug laiko praleidi su juo, iš tikrųjų. 
<...> tas ilgalaikis buvimas ir tas toksai kokybiškas buvimas, tai tas tikrai... am... gilina tą, 
tą ryšį tarp vieno ir kito.“ (I56)

Terapinis darbas dar labiau sustiprina ryšį tarp terapeuto ir šuns 
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2 tema - Pagrindinės šuns netinkamų reakcijų 
priežastys

• „<...> Bet tai turi būti labai jau stiprus kažkoks tai dirgiklis, kur... nu, net ir žmogus 
sureaguoja, tai nėra ten koks minimalus signalas, kad pavyzdžiui, nepatinka.“ (R16)

Stiprūs ir netikėti aplinkos dirgikliai 

• „<...> dėl taisyklių nesilaikymo, dėl įkyraus spoksojimo šuniui į akis, dėl tam tikrų ten... 
amm.. judesių ir ta prasme, tai, kad man gyvūnas ne tiek stresą, bet tu matai, kad jis 
jau pasimetęs <...>“ (D29)

Kai klientas nesilaiko sutartų taisyklių 

• „<...> jeigu einam mes į mokyklas kada vedam tuos edukacinius užsiėmimus ir vaikų, 
tarkim, pertrauka ta, ir masė, visi bėga, visi nori paliesti, nu vat, tokio judesio labai, tai 
tada tikrai reikia labai žiūrėti šunį.“ (I28)

Didelis skaičiaus žmonių ir judesių vienoje erdvėje 

• „<...> Ir vėl gi labai priklauso nuo to, kaip žmonės žiūri į gyvūną, tie žmonės pas kuriuos 
tu eini. Nes jeigu jie... puola kažkaip tai staigiai, jeigu jie... kažkaip tai nekoordinuotai, 
jeigu jie kažkaip nepagalvotai spaudžia gyvūną, tai gali būti ir suaugę žmonės, 
nebūtinai vaikai. <...> Tai suaugę, ko gero, to nedarytų, bet jeigu tarkim žmogus turi 
kažkokį tai sutrikimą, tai jis tada nesąmoningai gali daryti ir išprovokuoti.“ (D40).

Stresinių situacijų dažnis priklauso nuo to su kokia specifine grupe dirbi 
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3 tema - Būdai norint išvengti netinkamų šuns 
reakcijų terapijos metu (I)

• „Tai yra, pažinimas šuns ir jo savybių žinojimas. Kokio tipo veiklos jam labiau patinka. Kur jis 
jaučiasi geriau, kas jam sunkiau, tarkim sekasi, ar kas reikalauja to tokio didesnio 
spaudimo. Tai vat šiti turbūt būtų pagrindiniai.“ (D58)

Gerai pažinoti savo šunį ir jo galimybes 

• „<...> neleisti tokioms situacijoms nutikti, kurios gali kelti tavo šuniui stresą. Nes nu, vis tiek 
mes gi žinom kas galėtų tai būti... ar tai ten kažkoks užspaudimas į kampą galėtų būti, ar 
galų gale galbūt glostymas kažkoks įjautrinantis, tai visa tai galima apžaisti <...>“ (D55)

Stengtis numatyti ir vengti stresą keliančių situacijų 

• „<...> Nes jeigu šuo yra iš prigimties aktyvus ir jisai nori veikti, tai taip galima jį nubausti iki 
tiek, kad jis ten vos pajudėtų, bet kam to reikia? Ir atvirkščiai, jeigu šuo yra ramus ir jam 
labai patinka sėdėti galvą ant kelių kažkam padėjus, tai kam iš jo daryti lakstantį pagal 
kamuoliuką? Nu, tiesiog, jisai gal tą kamuoliuką ir gali tris kartus atnešti, bet ne trisdešimt 
“ (U44)

Parengti terapijos planą atsižvelgiant į šuns temperamentą ir charakterį
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3 tema - Būdai norint išvengti netinkamų šuns 
reakcijų terapijos metu (II)

• „<...> ir šitoj vietoj šuniui labai aiškiai suprasti, kad tu galėsi tą daryti tik tai su komanda, kas 
yra labai svarbu su terapiniais šunim, iš tikrųjų, maksimumą paklusnumo būti išsiugdžius ir 
išsiauklėjus, ir tikrai...“ (Rūta, R38)

• „<...> pratinti prie visko, kad jo neišmuštų iš pusiausvyros tai, kad galbūt yra jam nenatūralu, 
tai yra ir aplinkos, ir garsai, ir judesiai...“ (D53)

Nuolat auklėti ir socializuoti šunį 

• „Visiškai išvengti, kad visiškai nebūtų, tai yra neįmanoma. Realiai kaip žmogui yra 
neįmanoma išvengti, kad nebūtų neigiamų situacijų, tai taip pačiai ir šuniui. Gali terapijoje 
viskas būti tobulai, be jokių stresinių situacijų, bet tai tiesiog gali lemti gerai pasisekusi diena, 
bet visiškai to išvengti neįmanoma.“ (G56)

Stresinių situacijų visiškai išvengti neįmanoma 
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4 tema - Veiksmai pastebėjus netinkamas šuns 
reakcijas

• „<...> stengiuosi šuniui duoti arba poilsio, arba užimti vaiką ta kažkokia tai kita veikla, kur šuo 
nereikalingas, nereikalingas tiesioginis įsitraukimas, bet tai yra natūralu. Tai yra daroma, nes 
per konsultacijas šuo tikrai neprivalo dalyvauti šimtą procentų laiko.“ (J27)

Atitraukti šunį nuo tiesioginio kontakto su klientu

• „<...> ir, ir, ir kad jis nuimtų tą stresą, tai yra būdamas lauke. Tai tada jis galėtų ar kamuoliuką, 
ar, nu, ką mėgsta, ar kamuoliuką pamėtyti ar tiesiog, pasivaikščioti ir, ir uostyti jo tenai 
tempu.“ (I31)

Leisti šuniui atlikti tai, kas jam patinka 

• „<...> o pavyzdžiui, prieš tai sustresavo, tai paimu pakeičiu veiklos, suplanuotos terapijos eigą. 
Kad šuniui būtų geriau, patogiau, kad šuo nestresuotų ir nespaustų šuns kaip vieną kartą prie 
neigiamos situacijos.“ (G46)

Pakeisti terapijos eigą

• „<...> O kai jau pamatom, kad, kad taip neišeina, tai tada šunį išvesti, o su tuo vaiku tada, nu 
irgi mes tada galim kalbėti ir apie sunkius išgyvenimus šuniui, ne visada jisai irgi būna dėl visko 
laimingas. Tai vat, šitaip.“ (I21)

Išvesti šunį iš užsiėmimo 
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5 tema - Ryšys tarp terapeuto savijautos ir šuns 
darbingumo

• „Am, buvo vienas atvejis, kada prieš pat seansą turėjau labai...ne, nu, labai varginantį ir 
nemalonų pokalbį telefonu,tai tada taip, šuo reagavo... ta prasme, šuo žiūrėjo į mane ir 
tiesiog klausė - kas tau darosi :) “ (U22)

Terapeuto neigiamos savijautos poveikio egzistavimas šuniui 

• „<...> labai matosi, jeigu toks dirglesnis ar, ar, tai tas šuo būna labai išsibalansavęs <...>“ 
(I44)

Terapeuto neigiama savijauta gali išbalansuoti šunį 

• „<...> vis tiek tas darbas yra toks, tas darbas yra toks, koks... kas vyksta už konsultacijos, 
susitikimo metu, kas vyksta už tų konsultacijų ir susitikimų, tai yra viena, o kai tu ateini su šuniu 
ir tu dirbi, lyg tai įeini per duris ir tu pamiršti kas buvo.“ (Rūta, R60)

• „<...> užsistatai sau atitinkamą nuotaiką einant į darbą :) kad aš dabar einu dirbti, aš turiu 
būti faina, smagi ir viskas turi būti labai gerai.“ (U48)

Norint išvengti terapeuto neigiamos savijautos poveikio, reikia 
prieš terapiją pamiršti neigiamas mintis ir nusiteikti darbui 



„<...> Ta prasme, būtent kad šuo ir vedlys, mano 
supratimu turi būti, kaip partneriai, kurie labai gerai 
vienas kitą papildo, labai gerai vienas kitą jaučia, 

supranta <...>“ .
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APIBEDRINIMAS



IŠVADOS
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1. Terapeuto ir šuns santykių ypatumai gali turėti įtakos
terapiniam procesui, nes terapijos sėkmė gali tiesiogiai
priklausyti nuo terapeuto bei šuns santykių stiprumo. Norint
išlaikyti šį stiprų ryšį, labai svarbu nuolat stebėti savo šunį ir
atsižvelgti į jo savijautą, kurią galima suprasti stebint šuns
kūno kalbą. Nemažiau svarbu ir savo terapinį šunį vertinti,
kaip kolegą, bendradarbį su kuriuo ryšys dirbant terapinį
darbą gali tik dar labiau sustiprėti. Taip pat kaniterapijos
metu svarbu pasiekti, kad visi terapijoje dalyvaujantys
asmenys jaustųsi gerai.

2. Pagrindinės netinkamų šuns reakcijų priežastys terapijos metu:
stiprūs ir netikėti aplinkos dirgikliai, kliento taisyklių
nesilaikymas bei didelis skaičiaus žmonių ir judesių vienoje
erdvėje. Taip pat stresinių situacijų dažnis priklauso nuo to su
kokia specifine grupe dažniausiai dirba kaniterapeutas. 136



2.1. Norint išvengti netinkamų šuns reakcijų terapijos procese,
reikėtų gerai pažinoti savo šunį ir jo galimybes, stengtis numatyti ir
vengti stresinių situacijų, parengti terapijos planą atsižvelgiant į
šuns charakterį ir temperamentą bei nuolat auklėti ir socializuoti
šunį. Tačiau svarbu suprasti, jog nepaisant šių taikomų būdų,
visiškai išvengti netinkamų šuns reakcijų yra neįmanoma ir jei dėl
to tenka koreguoti terapijos eigą, terapeutėms neigiamų jausmų
tai nesukelia.

2.2. Pastebėjus netinkamas šuns reakcijas reikėtų atitraukti šunį
nuo tiesioginio kontakto su klientu, arba leisti šuniui atlikti tai, kas
jam patinka, arba pakeisti terapijos eigą, o šiems veiksmams
nepadėjus, reikėtų išvesti šunį iš užsiėmimo.

3. Terapeuto neigiama savijauta gali atitinkamai neigiamai veikti
šuns darbingumą ir dėl to šuo gali išsibalansuoti. Todėl norint
išvengti terapeuto neigiamos savijautos poveikio šuniui, reikėtų
terapeutui prieš terapiją pamiršti visas neigiamas mintis ir nusiteikti
darbui.
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REKOMENDACIJOS
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 Susiduriama su stipriais ir netikėtais aplinkos dirgikliais.

 Klientas nesilaiko sutartų taisyklių apie saugų elgesį su šunimi.

 Susiduriama su dideliu skaičiumi žmonių ir judesių vienoje erdvėje.

 Susiduriama su specifine klientų grupe (pvz. asmenimis turinčiais

protinę negalią, elgesio ar emocijų sutrikimų ir kt.), nes dažnai šuns

stresinių situacijų dažnis priklauso nuo to su kokia specifine grupe

jam reikia dirbti.
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Kaniterapijos metu svarbu atkreipti dėmesį į šuns 
reakcijas, kai:



Pastebėjus netinkamas šuns reakcijas, terapijos 
metu, reikėtų:

• Atitraukti šunį nuo tiesioginio kontakto su klientu ir terapiją tęsti be 
tiesioginio šuns įsitraukimo.

• Leisti šuniui atlikti tai, kas jam patinka (pvz. mėgstamą komandą, 
pažaisi su mėgstamiausiu žaislu, trumpai laisvai pasivaikščioti ir 
kt.).

• Pakeisti terapijos eigą į tuo metu šuniui komfortabilesnę (pvz. 
palėtinti arba pagreitinti terapijos tempą, atsisakyti tam tikrų 
šuniui nelabai patinkančių terapinių pratimų ir kt.).

• Išbandžius aukščiau minėtus metodus ir jiems nepadėjus, reikėtų 
išvesti šunį iš užsiėmimo.
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Norint išvengti šuns netinkamų reakcijų terapijos 
procese, reikėtų:

• Gerai pažinoti savo šunį ir jo galimybes, silpnybes bei stiprybes.

• Stengtis numatyti ir vengti šuniui stresą keliančių situacijų.

• Parengti terapijos planą atsižvelgiant į šuns temperamentą ir 
charakterį, kad terapijos metu šuo jaustųsi kuo komfortabiliau.

• Nuolat dirbti su šuns auklėjimu,dresūra bei socializacija.
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Taip pat....

 Nuolat terapijos metu stebėti šunį ir atsižvelgti į jo savijautą.

 Atkreipti dėmesį į savo savijautą ir prieš terapiją stengtis 

pamiršti visas neigiamas mintis bei nusiteikti darbui.



Ačiū už jūsų dėmesį!

142


