TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE BLANSKO
CANISTERAPIE se v Nemocnici Blansko osvědčila a bude pokračovat nadále
Je to přesně rok, co Nemocnice Blansko představila svoji novinku v nabízených službách –
CANISTERAPII, tedy léčebný kontakt pacienta a psa. Po zhodnocení ročního fungování canisterapie
jako nesmírně přínosné a pro pacienty pozitivně vnímané služby, bylo vedením nemocnice rozhodnuto
v canisterapii pokračovat i nadále.
Canisterapie se v blanenské nemocnici stala nedílnou součástí rehabilitace u dlouhodobě ležících
pacientů následné péče. Canisterapii provádí dvě fenky Flat coated retrievera – Ambra a Garia. Ty spolu
se svou psovodkou, paní Marikou Zouharovou, dochází do nemocnice jednou týdně.
Za rok působení canisterapie v blanenské nemocnici se Ambra i Garia výborně sžily s nemocničním
prostředím a mezi pacienty se cítí jako doma. Klienti se na pejsky těší, a to je viditelné při každém
příchodu psů k lůžku pacienta. I personál nemocnice vnímá přítomnost canisterapeutických psů velice
kladně.
Pes je při canisterapii součást rehabilitace a fyzioterapie, napomáhá procvičování různých částí
těla, prohřívá tělo a velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování pomocí psů. Už svou
přítomností dokáže pes vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv
léčí, není pochyb.
Canisterapie probíhá v Nemocnici Blansko formou individuální na lůžku pacienta, ale i skupinovou –
v tělocvičně. Pozitivní ohlasy a viditelné zlepšení u pacientů v režimu canisterapie rozhodly zařadit
definitivně tuto novinku mezi nabízené služby. Služba je pro pacienty zcela zdarma.
Zatím je canisterapie nejvíce využívána pacienty následné péče interního oddělení. Jsou to lidé, kteří
jsou hospitalizovaní dlouhodobě, a zejména u nich je kontakt se psem a canisterapeutem vítaným
zpestřením a obrovskou motivací. Aby byla procedura úspěšná, nestačí jen kontakt se psem, ale
současně musí probíhat také účinná fyzioterapie. Veškeré cvičení je v režii fyzioterapeutky a pes v
podstatě pomáhá pacienta motivovat k prováděné rehabilitaci.
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