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Kaniterapijos ištakos

• Kaniterapijos istorija rašoma nuo Antrojo 
pasaulinio karo metų. Kapralas Williamas Wynas
karo lauke rado Jorkšyro terjerų kalaitę ir ją 
priglaudė. Užsikrėtęs infekcija, Williamas buvo 
paguldytas į ligoninę. Jo aplankyti atėję draugai 
atvedė ir kalaitę. Ši nesitraukė nuo kapralo, kol jis 
pasveiko. Buvo pastebėta, kad jis gijo žymiai 
greičiau, kai šuo buvo pašonėje. Kalaitė 
išpopuliarėjo tarp sužalotų karių, ir šis keturkojis 
dar 12 metų tęsė savo „karjerą“ ligoninėje…



Kaniterapija. Kas tai?

• Kaniterapija yra reabilitacijos būdas, kai, norint 
pasiekti geresnės fizinės, emocinės sveikatos, 
pagerinti pažintinius bei socialinius įgūdžius, 
pasitelkiamas specialiai paruoštas šuo paciento 
motyvacijai sustiprinti

• Tyrimais įrodyta, kad kaniterapija turi teigiamą 
poveikį fizinei ir psichinei žmogaus sveikatai

• Ji skirta žmonių psichikos, emociniams, 
socialiniams ir pažinimo (kognityviniams) 
gebėjimams stiprinti



• Kaniterapija – tai profesionalus, moksliškai pagrįstas 
darbas su ligotais vaikais, suaugusiais, siūlomas kaip 
kompleksinio gydymo dalis, reabilitacijos būdas. 

• Tokiuose susitikimuose dalyvauja specialiai apmokyti 
šunys, praėję specialius testus ir pripažinti profesionalių 
dresuotojų, kaniterapijos atstovų bei medikų. 
Kaniterapija yra lengvesnis būdas įveikti sunkius, kartais 
labai nuobodžius reabilitacijoje taikomus pratimus, 
sukelia teigiamas emocijas, paskatinimus. 

• Ši terapija pasaulyje taikoma neurologinių, emocinių, 
psichikos sveikatos sutrikimų turintiems asmenims, 
sergantiems vaikų cerebriniu paralyžiumi, autizmu, 
Dauno sindromu, regos ir klausos sutrikimus 
turintiems, tinka depresinėms būklėms palengvinti,bei 
elgesio sutrikimams koreaguoti.



Tai įdomu
• Šuo kaip terapeutas pirmą kartą buvo aprašytas daktaro 

Boris Levinson rankraštyje. Buvo pristatytas atsitiktinis 
atradimas – šio psichologo šuo labai pagerino sunkiai 
sutrikusių vaiko bendravimo (komunikacinių) funkcijų 
procesus per keletą terapijos seansų. Konsultavimo metu 
šuo buvo paliktas vienas su vaiku tik keletą minučių, bet kai 
B. Levinson grįžo į kambarį, rado vaiką kalbantį su šunimi.

• Teigiamą šuns naudą psichologijos seansuose pastebėjo ir 
Sigmund Freud. Jis pastebėjo, kad dalyvaujant jo Chow
Chow veislės  kalytei Jofi pacientai lengviau pasakodavo 
savo problemas  



Mūsų indėlis į mokslinius tyrimus

• 2014 m. LSMU Slaugos ir rūpybos katedra 
atliko šiuos tyrimus:

1.Kaniterapijos poveikis žmonėms, turintiems 
psichikos negalią

2. Kaniterapijos poveikis vaikams ir paaugliams 
turintiems elgesio ir emocijų problemų

3.Kaniterapijos poveikis pagyvenusiems ir 
seniems žmonėms, turintiems pažintinių 
funkcijų ir afektinių sutrikimų



Mūsų indėlis į mokslinius tyrimus.
Darbai pristatyti “HESDIA-2016” Kauno kolegija

• 2015 m. LSMU Sporto institutas: 
Kaniterapijos poveikis hiperaktyvių vaikų 

smulkiąjai bei stambiąjai motorikai
• 2015 m. Lietuvos Sveikatos mokslų 

universitetas:
Vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, emocinė 

ir psichologinė būklė taikant kaniterapijos
pagalbinį metodą.





HESDIA - 2016



Institucinėje globoje augančių vaikų socialinių įgūdžių 
ugdymas taikant kaniterapiją socialiniams darbe



Mes bendradarbiaujame
Lietuvos Sveikatos Mokslų          
Universitetas LSMU Kauno Klinikos 



Mes bendradarbiaujame



Mes bendradarbiaujame





Santaros klinika. Vaikų ligoninė



Santaros klinika. Vaikų ligoninė



Santaros klinika. Vaikų ligoninė



Kauno klinikos. Onkologijos ir hematologijos 
klinika



Kauno klinikos. Psichiatrijos klinika . Vaikų ir 
paauglių sektorius



Žaliakalnio vaikų dienos centras



Kauno raj. Dienos socialinės globos centras
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Kauno raj. Dienos socialinės globos centras



Kauno raj. Dienos socialinės globos centras



Globos namai Šv. Klara



Vaikų gerovės centras “Pastogė”



Vaikų gerovės centras “Pastogė”











Gyvenimo tikslas yra tikslingas
gyvenimas. (Robin Sharma)

www.kaniterapija.center

http://www.kaniterapija.center/

