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I tipo cukrinis diabetas - vystosi dėl autoimuninės kasos beta ląstelių

destrukcijos, dažniausiai sukeliančios absoliutų insulino stygių. Sudaro apie

5% visų diabeto atvejų.

WHO, 2016; IAHAIO, 2014

Susitikimai su šunimis – tai viena iš gyvūnų asistuojamų

intervencijų rūšių - Gyvūnų asistuojamos veiklos (angl.

Animal-Assisted Activities, AAA).
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Hospitalizacija vaikui sukelia daug streso – nuo skausmingų procedūrų,

varginančio gydymo ir nepažįstamos aplinkos iki atsiskyrimo nuo tėvų bei

veiklos apribojimo.

Įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose ieškoma alternatyvių metodų,

siekiant sumažinti procedūrų sukeltą stresą ir palengvinti buvimą

ligoninėje.

Lundqvist ir kt., 2017; Barker ir kt., 2015
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Emocinis

Psichologinis

Žaidimo
Psicho-

somatinis

Fizinis 
stimuliavimas

Gyvūnų terapijos poveikio mechanizmai

Ballarini, 2003
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Kortizolio sekrecijos sąsajos su cukriniu 
diabetu

Stankus ir Slušnienė, 2009 
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Darbo tikslas – įvertinti terapijoje asistuojančių šunų reakcijas ir

panaudojimo pirmo tipo cukriniu diabetu sergantiems vaikams

efektyvumą.

Darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti ir susisteminti mokslinę literatūrą;

2. Išanalizuoti šuns reakcijas susitikimo su pirmo tipo cukriniu diabetu

sergančiais vaikais metu;

3. Įvertinti šuns daromą poveikį pirmo tipo cukriniu diabetu sergantiems

vaikams analizuojant jų glikemijos rodiklius.

Darbo tikslas ir uždaviniai
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Tyrimo vykdymas

• Tyrimas buvo atliekamas 

Kauno klinikų Vaikų 

endokrinologijos 

skyriuje.

• Tyrimas vykdytas 2018 

metų lapkričio - gruodžio 

mėnesiais.

• Susitikimuose su šunimis 

dalyvavo I tipo cukriniu 

diabetu sergantys vaikai

• Tyrime dalyvavo 18 vaikų: 66,7%
mergaičių ir 33,3% berniukai

• Vaikų amžius nuo 4 iki 17 metų 
(amžiaus vidurkis 11,6 m.)

• Vaikai, kurie turėjo Free Style 
Libre gliukozės kiekio matavimo 
sistemą
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Tyrimo eiga

15 min. 
trukmės 

susitikimas

30 min. 
pertrauka

15 min. 
trukmės 

susitikimas

Visi užsiėmimai turėjo vienodą struktūrą:

1. Prisistatymas ir pasisveikinimas

2. Trumpas pokalbis apie veislę

3. Šuns glostymas, šukavimas*

4. Šuns dresavimas

5. Žaidimai su šunimi (kamuoliuku bei

lindimas tuneliu)*

6. Šuns širdies plakimo klausymas*

7. Atsisveikinimas

* Siekiant užtikrinti švarą ir higienos normas, visos

užsiėmime naudojamos priemonės buvo kaskart

dezinfekuojamos.
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Įvertinti šuns daromą poveikį pirmo tipo cukriniu

diabetu sergantiems vaikams analizuojant jų

glikemijos rodiklius
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Apibendrinimas

Susitikimai su šunimi gerina 1 tipo cukriniu diabetu sergančių vaikų savijautą

ir padeda mažinant glikemijos rodiklį. Tokio pobūdžio intervencijos gali būti

naudingos įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose siekiama sumažinti

hospitalizacijos sukeltą stresą vaikams.

Reikalingi tolimesni tyrimai su platesnėmis imtimis, glikemijos pokyčius

kontroliuojant pagal streso požymius.
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