A lovak hosszú idôn keresztül az emberek segítôi voltak a mindennapi életben,
a közlekedésben, a harcászatban. Napjainkban már leginkább a sportban és a
szabadidô eltöltésében vannak a segítségünkre, de terápiás célokra, azaz rehabilitációban, gyógypedagógiában is használják ôket.

Lovasterápiával
az egészségért
A lovasterápia szó egy gyûjtôfogalom, amely tartalmaz minden,
az intézményhez kötött, orvosi indikáció alapján terápiás céllal alkalmazott,
kezelés jellegû, egyéni vagy csoportos
fejlesztéseket, melyek a lovaglás, illetve a lóval való foglalkozások és tevékenységek hatásait használják fel. Célja a károsodás/sérülés, a fogyatékosság/zavar, a korlátozottság/akadályozottság ismeretében a ló és a lovaglás
hatásainak segítségével a gyógyulás,
a képességfejlôdés és a rehabilitáció
támogatása (1).
A lovasterápia ágai:
— hippoterápia,
— gyógypedagógiai lovaglás és
lovastorna, speciális fogathajtás,
— lóasszisztált vagy lómeditált
pszichoterápia (1).
Hippoterápia
Gyógytornászok (szomatopedagógusok) által alkalmazott, kiegészítô,

egyéni terápiás eljárás az egészségügyben tartási és mozgási funkciók
javítása, korrekciója érdekében. A hippoterápia orvosi indikáció alapján történô, neurofiziológiai gyógytornakezelés, mely a sérült, károsodott, fogyatékos személy aktív és passzív részvételével, terápiás célú gyakorlatok végeztetésével, általában hátulról, hosszú száron
vezetett lovon, hevederrel történik (1).
Gyógypedagógiai lovaglás és
lovastorna/voltizsálás
Célja a tanulásban alkalmazott,
értelmileg akadályozott, pervazív
(egész személyiségre kiterjedô) fejlôdési zavarral, részképesség-problémákkal, látás- és hallássérült (mozgássérült), teljesítmény- és viselkedési zavarokkal, hiperaktivitással és figyelemzavarral, valamint beszédproblémákkal
küzdô gyermekek és fiatalok fogyatékosságspecifikus fejlesztése egyénileg
és csoportosan a ló, a lovaglás, a lovardai tevékenységek és a környezet által.
A terápiát szakképzett gyógypedagó-

A lovasterápia hatásai (1):
Pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai
szempontból

Szociális szempontból

egyensúly, koordináció
javulása

emocionális fejlôdés

érzelmi,
akarati funkciók fejlôdése

fej- és törzskontroll
javulása

élmény és tapasztalati
kör bôvülése

kapcsolatfelvétel
és fenntartás
képességének fejlôdése

kóros izomtónus
szabályozása

figyelem, gondolkodás
fejlôdése

kapcsolat lóval

mozgásérzékelés javulása

motiváció fejlôdése

kapcsolat a lovaglást
vezetô szakemberrel

testséma fejlôdése

önbizalom, függetlenség,
önkifejezés, életöröm
megjelenése

kapcsolat a társakkal

Mozgásterápiás
szempontból

kommunikációs és
interakciós képességek
javulása
szabadidô, fizikai aktivitás
(sport)
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gus, lovasterapeuta vezeti, és a foglalkozás során egyéni elbírálás alapján felhasználható a ló bármely jármódja. A
terápia magában foglalja a lovaglást, a
lovastornát, a lógondozást, a lovaglás
történhet vezetve, futószáron vagy önállóan (1).
Speciális fogathajtás
Sérült, károsodott, fogyatékos személyek adaptált fogathajtása, általában lovasiskolákban, egyesületekben,
egészségügyi vagy gyógypedagógiai
intézményekben, terápiás központokban történik. A speciális fogathajtás
fôleg azoknak az akadályozott embereknek ad lehetôséget a lovakkal való
foglalkozásra, akik elsôsorban fizikai
állapotuk miatt lovagolni (lóra ülni)
nem tudnak. Ez a tevékenység lehetôséget ad a sérültek, fogyatékosok,
károsodottak bizonyos képességeinek és készségeinek a fejlesztésére,
valamint lehetôvé teszi számukra a
szabadidô kellemes eltöltését és a
sportba való bekapcsolódását. A területen speciálisan képzett lovas szakemberek, lovas edzôk, fogathajtók
dolgoznak lovas terapeuták bevonásával (1).
Lóasszisztált vagy lómeditált
pszichoterápia
A lóasszisztált pszichoterápia a
legtöbb pszichiátriai betegség kezelésére alkalmas, így affektív, degreszszív kórképek, szorongásos zavarok,
személyiség- és viselkedészavarok,
szenvedélybetegek terápiájában. Skizofrének kezelésénél is alkalmazott
kiegészítô terápiás forma, az akut
pszichotikus fázisokat kivéve. Gyermek-pszichopatológiai területen depressziós és szorongásos zavarok,
magatartászavarok, autizmussal élô,
hiperaktivitással, figyelemzavarral
küzdô, valamint kötôdési zavaros
gyermekeknél használják.
A lómeditált pszichoterápia a lópáciens-terapeuta trióban zajlik, melyben a ló, mint koterapeuta, facilitálja a
terápiás folyamatot (1).

Kutatási eredmények
Selby szakirodalmi áttekintése
során összefoglalta a 2000 és 2009
között publikált lovas pszichoterápia
hatékonysággal foglalkozó tanulmányok eredményeit. A 103 lovasterápiával foglalkozó közleménybôl tizennégy
tanulmány eredményeit tartotta relevánsnak és elemzésre alkalmasnak
(2). Az egyik tanulmány szerint a két
éven belül súlyos veszteségen
átesett, gyászfeldolgozó csoportba
járó, de nem súlyos depresszióban
szenvedô személyeken vizsgálta a
depresszió és a fizikai jóllét szintjét
az öthetes lovasterápia elôtt és után,
illetve egy kezelésen át nem esett
kontrollcsoporthoz viszonyítva. A
terápiás órák 60—90 percig tartottak
és különbözô helyszíneken történtek.
Az eredmények szerint a Beck depresszió-kérdôívvel mért fizikai jóllét
nem változott, viszont a pszichés jóllét javult. Szignifikánsan (p<0,001)
csökkent a depresszió szintje, és igazolódott azon hipotézis is, mely szerint
a depresszió és a jóllét reciprok
arányban áll egymással (p<0,002). A
fiziológiai mutatókban (a szisztolés
vérnyomást leszámítva) nem igazolt
a kutatás szignifikáns változást (3).
Egy másik kutatás egy 12 héten
keresztül heti két órában tartott ló-

asszisztált tanácsadás hatékonyságát mérte fel, 126 veszélyeztetett
kamaszból álló hat-nyolc fôs csoportokon. A foglalkozásokon egy mentálhigiénés szakember és egy lovas
szakember vett részt. A kontrollcsoport (38 fô) 12 héten át heti egyszeri
iskolai tanácsadás órán részt vevô,
hat-nyolc fôs csoportokból állt. A
lovasterápiában részt vevô gyerekek
a BASC- (Behavioral Assessment
System for Children) skála mérése
alapján szignifikánsan kevesebb
negatív és szignifikánsan több pozitív
viselkedést mutattak. A kontrollcsoport ezzel szemben az önbeszámolós és szülôértékeléseket együttvéve
egy negatív viselkedésben és négy
pozitív viselkedésben mutatott csak
szignifikáns változást. A foglalkozást
tartó szakemberek által kitöltött PSF(Psychosocial Session Form) kérdôív
a negatív és a pozitív viselkedések
megjelenését mérte. Ennek eredménye szerint az összesített viselkedés
érdekes mintázatot adott: az elsô
órát követôen szignifikánsan rosszabbul viselkedtek a gyerekek (va ló színûleg az elsô órán jó benyomást
szerettek volna kelteni), és csak a
tizedik-tizenegyedik alkalom között
viselkedtek szignifikánsan jobban. A
gyermekek és a tinédzserek az új

helyzetekhez való alkalmazkodásban, a megküzdésben fejlôdtek, míg
maladaptív (rosszul alkalmazkodó)
viselkedéseik megritkultak. A szociális stressz és az önértékelés is javult:
a résztvevôk önmagával való elégedettsége, identitásérzése, ego-erôssége
növekedett a lóasszisztált tanácsadás
által. A koncentrációs képesség, a feladatokban való maradás és túl-aktivitás
is kedvezô irányban változott (4).
Lelovics Zsuzsanna
gyógytornász, humánkineziológus
Hartmann Eszter
táplálkozástudományi szakember

FORRÁSOK:
1. Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány.
URL: http://www.lovasterapia.hu/lovasterapiarol/lovasterapiarol.html (2016-07-20) • 2. Selby,
A.: A Systematic review of the effects of
psychotherapy involving equines. Thesis. 2009.
• 3. Graham, J. R.: An evaluation of equineassisted wellness in those suffering from catastrophic loss and emotional fluctuations. Unpublished doctoral dissertation, University of Utah
2007. • 4. Trotter, K. S. — Chandler, C. K. —
Goodwin-Bond, D. — Casey, J.: A comparative
study of the efficacy of group equine assisted
counseling with at-risk children and adolescents. Journal of Creativity in Mental Health,
2008. 3(3): 254—284.

„A jövõbe mutató megoldás.“

Étkezési rendeléseket
nyilvántartó-elszámoló,
számla és/vagy jegy
készítô program!
Több mint 500 felhasználó,
1990 óta üzemel, folyamatos fejlesztés,
ügyfélszolgálat, dokumentáció!
Kérje ajánlatunkat!
Comp-Sys Kft.
9028 Gyõr, Szent Imre út 113/b
Telefon: (20) 9723 694
web: etkezesiprogram.startuzlet.hu
e-mail: compsys@compsys.hu
ÉLELMEZÉS 2016. szeptember

41

