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Canisterapie je zpět na oddělení následné péče
Nemocnice Blansko

	 Hřejivá	psí	srst,	oddaný	pohled.	I	to	může	některému	pacientovi	po-
moci	při	pobytu	na	nemocničním	lůžku.	Vedení	Nemocnice	Blansko	to	ví,	
a	proto	 se	po	 covidové	pauze	 usilovně	 snažilo	 o	 obnovení	 canisterapie.	
Podařilo	se,	takže	na	oddělení	následné	péče	od	začátku	dubna	letošního	
roku	opět	dochází	 canisterapeutka,	 jejíž	pejsci	pomáhají	 s	 rehabilitací	
pacientů.	Těm	je	tato	služba	poskytována	zdarma.	

	 Canisterapeutické	 setkání	 pacientů		
s	pejsky	se	v	blanenské	nemocnici	po-	
prvé	 uskutečnilo	 v	 roce	 2014.	 Tuto	 ve	
zdravotnických	zařízeních	ne	zcela	běž-
nou	službu	několik	let	zprostředkovávala	
canisterapeutka	Marika	Zouharová,	vli-
vem	 koronavirové	 pandemie	 byla	 však	
činnost	 bohužel	 přerušena.	 Vedení	 ne-
mocnice	se	ji	nyní	rozhodlo	obnovit.	Po-
dařilo	 se	 najít	 novou	 canisterapeutku,	
která	vlastní	čtyři	fenky,	jež	složily	spe-
ciální	 canisterapeutické	 zkoušky,	 takže	
jsou	způsobilé	ke	kontaktu	s	pacienty.	
	 „Nedá	se	to	naučit,	ten	pes	to	musí		
v	sobě	mít,“	podotýká	canisterapeutka	
Ivana	Zikan,	která	se	této	činnosti	vě-
nuje	již	sedm	let.	Její	tři	fenky	zlatého	
retrívra	 a	 jedna	 fenka	 west	 highland	
white	 teriéra	 se	 nyní	 budou	 střídat		
u	pacientů	lůžkového	oddělení	násled-
né	péče.	Canisterapie	probíhá	 jednou	
týdně.	 Nemocné	 potěší	 Sofinka,	 Be-
rinka,	Zara	nebo	Dixie.	

Na oddělení následné péče Nemocnice Blansko dochází canisterapeutka se psy 
jednou týdně

lením.	Mnozí	zavzpomínají,	že	třeba	mí-
vali	také	pejska	nebo	další	zvířata.	Lé-
čebný	 kontakt	 psa	 na	 člověka	 má	 tedy	
dvojí	význam:	psychosociální	a	fyziore-
habilitační.	 Canisterapeut	 může	 u	 pa-	
cienta	díky	psovi	aktivovat	pamě,	myš-
lení,	komunikaci,	ale	i	hrubou	a	jemnou	
motoriku	 –	 pohyb	 rukou,	 prstů,	 chůzi	
apod.,	a	to	pomocí	česání,	krmení,	hla-
zení,	házení	míčku…	Setkání	 se	psem	
podněcuje	verbální	i	neverbální	komuni-
kaci,	rozvíjí	orientaci	v	prostoru	a	čase.	

	 „Velmi	mě	mrzelo,	když	jsme	muse-
li	canisterapii	přerušit	a	následně	jsme	
nějaký	čas	nemohli	najít	nového	canis-
terapeuta.	 Na	 pacientech	 je	 vidět,	 že	
vždy	 pookřejí,	 když	 se	 mohou	 s	 pej-
skem	 pomazlit.	 Jsem	 velmi	 ráda,	 že	
jim	 tuto	 službu	 opět	 můžeme	 nabíd-
nout,“	říká	ředitelka	Nemocnice	Blan-
sko	Vladimíra	Danihelková.	
	 Samozřejmě	 pokud	 někdo	 nemá		
k	psům	kladný	vztah,	nemá	o	kontakt		
s	 nimi	 zájem,	 canisterapie	 se	 účastnit	
nemusí.	Forma	setkání	se	přizpůsobuje	
stavu	 pacientů.	 Pokud	 nejsou	 příliš		
pohybliví,	pejsek	může	k	nim	na	lůžko	
a	provádí	se	takzvané	polohování,	kdy	
se	psí	tělo	přikládá	k	tělu	pacienta.	Le-
žící	pacienty	pejsek	prohřeje	a	připraví	
na	další	rehabilitaci.	
	 „Poděkování	směřuje	nejen	ke	canis-
terapeutce,	 ale	 také	 k	 fyzioterapeutce	
Ivě	Fleischlingerové,	která	je	nedílnou	
součástí	 každého	 setkávání	 pacientů		
s	pejsky,	dále	patří	dík	i	ostatnímu	per-
sonálu	oddělení	následné	péče,“	dodává	
ředitelka	nemocnice.		 Text: Marie Kalová
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	 Pro	 dlouhodobě	 hospitalizované	 pa-	
cienty	jsou	tito	tvorové	nejen	„rehabili-
tační	pomůckou“,	ale	zároveň	 i	 rozptý-	
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PRACOVNÍ ÚVAZKY DLE OSOBNÍ DOHODY A POTŘEBY

Tel.: 775 559 360, 516 453 977

DENNÍ MENU / VÝBĚR Z JÍDELNÍHO LÍSTKU / ROZVOZ
PŘÍJMEME:

 KUCHAŘ-MINUTK ÁŘ 
 (HPP)

 POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ
 (HPP, DPP)

PŘES LETNÍ SEZÓNU:
 V ÝPOMOC ZA BAR

 (vhodné pro studenty)

 UMÝ VÁNÍ NÁDOBÍ 
 (vhodné pro studenty)
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RESTAURANT

BĚH PRO HOSPIC
KDY: v sobotu 21. 5. 2022

PRŮBĚŽNÝ START: od 10 do 12 hod.
KDE: přehrada Blansko (Palava)

1. běh na podporu Mobilního hospice sv. Martina
TRATĚ: 1 km, 3 km, 7 km, 10 km, 15 km
STARTOVNÉ: 100 Kč/os., rodiny polovic

Popisy tras a registraci najdete na webu Charity Blansko


