
Pies w terapii, czyli fakty i mity na temat dogoterapii 
 

 
Dogoterapia (dog – z ang. pies i therapy – terapia) jest terminem oznaczającym metodę 
wspomagającą różnego rodzaju terapie oraz zajęcia edukacyjne z udziałem psa. Synonimicznie stosuje 

się w literaturze polskiej także określenia kynoterapia lub terapia z udziałem psa. Obecnie najczęściej 
wykorzystuje się pracę z czworonogiem w logopedii, pedagogice, oligofrenopedagogice, fizjoterapii, 

psychologii, terapii zaburzeń integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych oraz 

edukacyjnych, np. doskonalących umiejętność czytania, matematyczne, języków obcych, wychowania 
fizycznego lub zasad prawidłowego zachowania wobec zwierząt [1]. 

[1] Bartkiewicz W., Przyjaciel i terapeuta, [w:] Czy zwierzęta potrafią leczyć? Terapie 
z udziałem zwierząt wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych, Warszawa 2008, s.41-111. 

O leczniczych właściwościach psa wiedzieli już starożytni, dla których psy były wysłannikami bogów. 
Dzisiaj dostrzega się wiele korzyści z obecności psa w domu, placówce terapeutycznej, a nawet w 

pracy. Pies wpływa zarówno na kondycję fizyczną, jak i psychiczną człowieka. Odpowiednio szkolone 
wykrywają nowotwory, sygnalizują nadchodzące ataki padaczki, wahania poziomu cukru we krwi[1], 

wpływają na motywację do podejmowania różnych działań, przyczyniają się do poprawy samooceny, 
zwiększając tym samym pewność siebie. Cele terapii mogą być różne, zawsze jednak uzależnione od 

indywidualnych potrzeb pacjenta. 

Już tysiąc lat temu dokumentowano relacje jakie mogą łączyć człowieka z psem, ale przełomem 
okazało się utworzenie w 1977 r. w stanach Zjednoczonych organizacji Delta Society. Stowarzyszenie 

to opracowało standardy prowadzenia z udziałem zwierząt oraz podział na: 

 Animal Assisted Therapy (AAT), czyli terapię z udziałem różnego rodzaju zwierząt, 

 Animal Assisted Activity (AAA), czyli zajęcia edukacyjne, społeczne, rekreacyjne 

z udziałem zwierząt. 

 Animal Assistance Education (AAE), czyli zajęcia wyłącznie o charakterze edukacyjnym[2]. 

W Polsce obecnie działa kilkanaście fundacji i stowarzyszeń oraz osób prywatnych, zajmujących się 
dogoterapią. Niestety w naszym kraju nie ma odgórnych przepisów regulujących prowadzenie terapii 

kontaktowej z udziałem psów. Żadna organizacja nie kontroluje innych dogoterapeutów, nie wydaje 

prawomocnych certyfikatów, co może prowadzić do tworzenia się w ich obrębie własnych zasad pracy. 
Obecnie niektóre z nich łączą swoje siły, by stworzyć jeden zbiór regulujący standardy pracy, 

obowiązujący na terenie Polski. 
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W niniejszym artykule chciałabym przybliżyć dobre praktyki stosowane w pracy z psem i obalić mity 

funkcjonujące zarówno w środowisku terapeutów, jak i rodziców dzieci wymagających szeroko pojętej 

rehabilitacji. 

MIT 1- PIES JEST TERPEUTĄ MOJEGO DZIECKA 

To chyba najpopularniejszy mit funkcjonujący w społeczeństwie. O czym świadczą także gotowe 
nalepki na szelki psa zatytułowane pies terapeuta zamiast pies terapeutyczny. Terapeutą dzieci i osób 

dorosłych jest zawsze tylko i wyłącznie człowiek, dlatego w dobrych praktykach stosuje się najpierw 

spotkania bez czworonoga, że mogła zaistnieć szansa na wytworzenie się więzi między rehabilitantem 

a pacjentem. 

MIT 2 – KAŻDY LABRADOR, GOLDEN RETRIEVER NADAJE SIĘ DO KYNOTERAPII 

Niestety nie. Owszem istnieje baza ras psów szczególnie nadająca się do tego rodzaju aktywności  
i oczywiście jest wśród nich labrador, golden retriever, a także beagle, siberian husky, flat coated 

retriever, cavalier king charles spaniel, nova scotia duck tolleb, berneński pies pasterski i wiele innych 

ras, ale przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że wybierając odpowiedniego szczeniaka (może to 
być również mieszaniec) powinniśmy mu zrobić odpowiednie testy behawioralne, ponieważ pies 

terapeutyczny powinien odznaczać się następującymi cechami: 

 zrównoważonym charakterem, 

 łagodnością, 

 przyjaznością i ufnością wobec obcych, 

 spokojem, 

 cierpliwością, 

 chęcią do współpracy z człowiekiem, 

 nie być szczeniakiem z miotu po rodzicach pracujących w dogoterapii ze względu na podwyższony 

hormon kortyzolu we krwi psa pracującego[3]. 

Bez względu na wybór rasy, hodowli, przedstawiciela, należy pamiętać przede wszystkim o tym,  

że dany pies ma pasować do swojego terapeuty i to on, jako profesjonalista powinien znać najlepiej 
swojego psa i wiedzieć do jakiego rodzaju aktywności się nada. Przykładowo, możemy prowadzić 

terapię dziecka nadpobudliwego, dla którego lepszym wyborem byłyby zajęcia z udziałem psa 

wyciszonego, spokojnego a nie ruchliwego. Jeżeli wiemy, że nasz pies nie lubi pewnych aktywności, 
konstruujemy tak zajęcia, by go tego rodzaju poleceniami go nie męczyć. Człowiek, z którym przyjdzie 

nam pracować może też mieć różne doświadczenia z daną rasą, wielkością lub umaszczeniem psa.  

Te wszystkie czynniki będą wpływały na efekty prowadzonej terapii. 

Zdarza się czasami też, że psa, który pracował już jakiś czas, trzeba wycofać albo z danej konkretnej 

terapii, albo w ogóle z pracy, ponieważ świadomy właściciel terapeuta powinien widzieć sygnały 

wysyłane przez psa i zawsze na nie reagować. 

MIT 3 – PIES W DOGOTERAPII POWINIEN POZWALAĆ ROBIĆ ZE SOBĄ WSZYSTKO 

Jeżeli mamy psa, który pozwala sobie robić różne nieprzyjemne rzeczy i nie reaguje 

w odpowiedni sposób, szkodzi samemu sobie i stwarza zagrożenie dla ludzi w przyszłości. Ważne jest, 
by dawał sygnały zrozumiałe dla opiekuna, np. pies odchodzi od dziecka i idzie w drugi kąt sali, 

wyraźnie odwraca się i szuka pocieszenia u terapeuty, zaczyna nagle nerwowo dyszeć. Pamiętajmy  

o tym, że nawet świetnie wyszkolony pies terapeutyczny to tylko zwierzę. 

MIT 4 – PODCZAS DOGOTERAPII MOŻNA NA PSIE LEŻEĆ I SIEDZIEĆ 
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Absolutnie nie można, ponieważ pies to nie koń. Jego budowa ciała nie jest przystosowana do tego 

typu obciążeń. Takie działania powodują systematyczne uszkadzanie narządów wewnętrznych psa 

i jest dla niego dużym stresem. A na zajęciach zawsze dbamy o jego komfort i bezpieczeństwo. 

MIT 5 – PSA MOŻNA GŁASKAĆ ILE SIĘ CHCE 

Pies, tak jak i człowiek lubi być głaskany i dotykany wtedy, kiedy ma na to ochotę, dlatego bezzasadne 
jest stwierdzenie, że każdy może głaskać zwierzaka. Po pierwsze dbamy o dobrostan psa, jego  

i uczestników zajęć bezpieczeństwo oraz plan terapii. Głaskanie bez zgody terapeuty może rozpraszać 

psa, który w danym momencie ma inne zadanie do wykonania. Ponadto uczymy dzieci i dorosłych, 
że bez zgody właściciela nigdy obcego psa nie głaskamy, więc tu zawsze muszą być jasno określone 

zasady między dogoterapeutą a resztą osób. 

MIT 6 – KUPIĘ SOBIE PSA DLA MOJEGO DZIECKA I BĘDĘ MIEĆ DOGOTERAPIĘ ZA DARMO W DOMU 

Więź jaka się tworzy między czworonogiem a człowiekiem jest wyjątkowa. Owszem zdarza się, że pies 

w domu będzie przynosił korzyści motywujące dziecko do różnego rodzaju aktywności. Ale proces 

terapeutyczny jest już bardziej złożony i wymaga odpowiedniego przeszkolenia zarówno ze strony psa, 
jak i jego przewodnika. Dlatego jeżeli rodzice dziecka wymagającego rehabilitacji nie ukończą 

odpowiedniego kursu i nie pochylą się nad trudami wychowywania krnąbrnego szczeniaka, efekt 
kupienia psa do „dogoterapii” w domu przyniesie same trudności. W rezultacie, często kończy się na 

tym, że niesforny szczeniak trafia do schroniska lub w najlepszym wypadku z powrotem do hodowcy, 

ponieważ nie spełnił oczekiwań domowników. 

 

 



Dogoterapia jest wspaniałą metodą wspomagającą proces terapeutyczny, ale wymaga 

odpowiedniego przeszkolenia psa i jego opiekuna. Kwalifikacje zawodowe kynoteraputy nie 

są bez znaczenia, dlatego że inne cele terapeutyczne będzie miał fizjoterapeuta, inne logopeda, 

a jeszcze inne psycholog. Wzrastająca systematycznie popularność tej metody powoduje na 

szczęście ujednolicenie standardów pracy obowiązujących wszystkich specjalistów  

i powstawanie coraz większej liczby prac naukowych dotyczących dobrostanu psa 

uczestniczącego w zajęciach. 
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