ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΤΗ Μ.Κ.Ο.
SAPT HELLAS ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ
Μια πρωτοποριακή πιλοτική έρευνα ξεκινάει το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Aνατολικής
Αθήνας(Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α) σε συνεργασία µε τη SAPT Hellas (http://www.sapt.gr/) µε στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας διαβίωσης και της λειτουργικότητας ανθρώπων µε χρόνια νοσήµατα και προβλήµατα µέσω της
θεραπευτικής επαφής µε ειδικά εκπαιδευµένους σκύλους.
Η έρευνα ξεκινάει σήµερα, 1η Οκτωβρίου 2012, στις εγκαταστάσεις του Θεραπευτηρίου στα Μελίσσια.
Συµµετέχουν οι εξής τρεις περιθαλπόµενοι:
Γιάννης Τ. (ετών 47), Στην κλινική του εικόνα προεξάρχει ο βραδυψυχισµός και ενίοτε η επιθετική
συµπεριφορά. Είναι πρώην χρήστης ναρκωτικών ουσιών, άπορος και µη αυτοεξυπηρετούµενος (ηµιπληγικός
από εγκεφαλικά επεισόδια).
Σπύρος Τ. (ετών 38) µε νοητική στέρηση (ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), αδυναµία αυτοσυντήρησης και
κλινική εικόνα εξαθλίωσης
Αθανασία Τ. (ετών 43) µε νοητική στέρηση και διαταραχές συµπεριφοράς. Αρκετά λειτουργική στις
καθηµερινές δραστηριότητες και την επικοινωνία.
Υπό την επίβλεψη ειδικών ψυχολόγων θα έρχονται σε επαφή βάσει πρωτοκόλλου µε τρεις εκπαιδευµένους
σκύλους θεραπευτικής επαφής της SAPT Hellas. Οι επισκέψεις των σκύλων Γουάκυ, Μπαλού και Λούνα θα
είναι εβδοµαδιαίες, ενώ αναµένεται ο προσδιορισµός της διάρκειας της πιλοτικής έρευνας.
Στην έρευνα συµµετέχουν τελειόφοιτοι και µεταπτυχιακοί φοιτητές ψυχολογίας καθώς και απόφοιτοι
ψυχολόγοι των Πανεπιστηµίων Αθηνών και Παντείου.
Τι σηµαίνει Θεραπεία µέσω ζώων (Pet Therapy ή Pet-Assisted Therapy);
Είναι αυτό που φανερώνει και η ίδια η φράση: εναλλακτική (ή και συµπληρωµατική) θεραπεία µέσω ζώων ή
δια µέσου των ζώων µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.
Είναι γεγονός ότι άνθρωποι που ανήκουν στις λεγόµενες κοινωνικά ευπαθείς οµάδες (παιδιά ή ενήλικες µε
αναπηρίες, ηλικιωµένοι, πρώην εξαρτηµένοι από ναρκωτικές ουσίες, ασθενείς µε χρόνιες ή ανίατες ασθένειες,
ψυχασθενείς, κ.λπ.) και ειδικότερα εκείνοι που διαβιούν µόνιµα µέσα σε ιδρύµατα, στέγες ή ξενώνες
κοινωνικών φορέων, βιώνουν µία καθηµερινή ρουτίνα, χωρίς «αλλαγή παραστάσεων» ή τρόπους και συνθήκες
που ευνοούν την ψυχική ανάταση.
Και εδώ έρχεται η Θεραπευτική Επαφή µε ζώα που προσφέρει κοινωνική συναναστροφή και χαρά σε βαθµό
που οποιοσδήποτε άνθρωπος - ειδικευµένος ή µη - δεν µπορεί να πλησιάσει. Γιατί; Γιατί ένα ζώο, και µάλιστα
ένας σκύλος, φύσει κοινωνικό ον, διαθέτει το εκ γενετής χάρισµα να προσεγγίζει και να προσφέρει στοργή και
αγάπη ανιδιοτελώς και απροσχηµάτιστα, χωρίς να "κρίνει" µε τον ανθρώπινο τρόπο. Ένας σκύλος χαίρεται και
ανταποκρίνεται στα χάδια και την προσοχή, ανεξαρτήτως του από ποιον προέρχονται και αυτή του η ιδιότητα
κάνει τις «θεραπευτικές» του δυνάµεις ανεκτίµητες.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο εξωτερικό, όπως στη Μ. Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερµανία και τις Η.Π.Α.,
αντίστοιχα προγράµµατα θεραπευτικής επαφής µε ζώα - που περιλαµβάνουν επισκέψεις ακόµα και σε
νοσηλευτικά ιδρύµατα – εφαρµόζονται εδώ και δεκαετίες µε την αρωγή του κράτους, καθώς έχει αποδειχθεί
ότι η επίδραση της επαφής µε ζώα σε κοινωνικά ευπαθείς, περιθωριοποιηµένους ή ασθενείς συνανθρώπους µας
είναι ευεργετική για την σωµατική και ψυχική τους υγεία.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (Θ.Χ.Π. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ)
• Το Θ.Χ.Π. Μελισσίων προήλθε, κατ’ εφαρµογή του Π.∆. 28/Α/85 (ΦΕΚ/Α/85), από µετατροπή του Ν.Π.∆.∆.
µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» που σκοπό είχε την στέγαση δια της δωρεάς παροχής, για
ισόβιο οίκηση, µικρού διαµερίσµατος µε πλήρη οικιακό εξοπλισµό, περιλαµβανοµένου και µαγειρείου σε
υπερήλικα άτοµα αµφοτέρων των φύλων προσφύγων αρµοδιότητας Ο.Η.Ε. αλλά και γηγενών.
• Με το Π.∆.516/85 (ΦΕΚ 188/Α/85) εγκρίθηκε ο Οργανισµός ∆ιοίκησης και λειτουργίας του Θ.Χ.Π. Μελισσίων
ενώ σκοπός του καθορίσθηκε:

α) η παροχή υγιεινής, στέγης και διατροφής, πλήρους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, φυσικοθεραπεία,
εργασιοθεραπείας, Κοινωνικής βοήθειας, κατάλληλου ιµατισµού και νοσοκοµειακής περίθαλψης, όταν
χρειάζεται, σε εκατό (100) άτοµα, από 18 ετών και πάνω, που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις (κινητικές ή
πνευµατικές) και δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή µπορούν να εξυπηρετηθούν αλλά είναι άνω των 65
ετών και έχουν ανάγκη Ιδρυµατικής προστασίας.
β) η επαγγελµατική εκπαίδευση των περιθαλποµένων καθώς και άλλων ατόµων χρονίως πασχόντων.
Τα δύο Θεραπευτήρια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.254/98 (ΦΕΚ 189/τ.Α/98), συγχωνεύτηκαν µε άλλα
τρία (3) Ν.Π.∆.∆. και λειτούργησαν από 1/1/99 έως 31/12/03 ως Μονάδες του «Θεραπευτηρίου Χρονίων
Παθήσεων Αττικής».
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