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WSTĘP
Koty	są	zwierzętami	towarzyszącymi	człowiekowi	od	za-
rania	dziejów.	Dzięki	nim	można	się	wiele	nauczyć.	Wy-
magają	 one	 uwagi	 i	 troski	 [1].	 Prowadzone	 badania	
jednoznacznie	pokazują,	że	posiadanie	w	domu	kota	do-
skonale	wpływa	na	samopoczucie.	Znaleźć	można	rów-
nież	doniesienia	o	właściwościach	terapeutycznych	zwie-
rząt	 i	 wykorzystaniu	 ich	 w	 psychoterapii.	 Felinoterapia	
to	jedna	z	najmłodszych	dziedzin	animaloterapii	(terapii	
z	udziałem	zwierząt),	w	Polsce	obecna	dopiero	od	2004	
roku.	Terapię	tę	wykorzystuje	się	w	 leczeniu	między	 in-
nymi	osób	niepełnosprawnych	umysłowo	i	ruchowo,	sa-
motnych,	a	także	ze	schorzeniami	reumatologicznymi	[2].

Termin	felinoterapia	powstał	z	połączenia	dwóch	
wyrazów:	felis	-	kot	(z	łac.),	therapeia	-	terapia	(z	grec.).	
Terapia	 opiera	 się	 na	 założeniu,	 że	 kontakt	 ze	 zwie-
rzęciem	przyczynia	 się	 do	 poprawy	 zdrowia	 fizyczne-
go	i	psychicznego	człowieka	[3].	Obecnie	koty	wywołu-
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ją	rożne	reakcje.	Mimo	rozwoju	cywilizacyjnego	nadal	
panuje	 wiele	 zabobonów	 dotyczących	 kotów.	 Odbie-
rane	 są	 jako	 indywidualiści,	 którzy	 chadzają	własny-
mi	ścieżkami	i	niechętnie	okazują	uczucia.	Jednak	na-
ukowcy	 odpierają	 te	 zarzuty,	 donosząc	 o	 leczniczym	
oddziaływaniu	tych	zwierząt	na	człowieka	[4].

Już	w	1946	roku	felinoterapia	została	wprowadzo-
na	do	Zawodowej	Sekcji	Terapeutycznej	w	Narodowym	
Centrum	Psychoterapii	w	Rio	de	Janeiro.	Nise	de	Silve-
ira	po	raz	pierwszy	przemyciła	kota	do	szpitala,	w	któ-
rym	pracowała,	i	przy	jego	pomocy	prowadziła	terapię.	
Obserwowała	wpływ,	jaki	koty	miały	na	jej	pacjentów:	
stawali	 się	 spokojniejsi,	 wyciszeni,	 bardziej	 skupieni	
podczas	 terapii	 z	 kotem.	 Lekarka	 prowadziła	 badania	
i	dokumentowała	je.	Od	tamtej	pory	terapia	z	udziałem	
kotów	została	wprowadzona	do	zakładów	karnych,	uzu-
pełniając	proces	resocjalizacji	[5].
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Celem	pracy	było	przedstawienie	 i	omówienie	terapii	
i	 edukacji,	w	 której	 rolę	 terapeuty	 pełni	 kot.	 Terapia	
z	udziałem	kota,	czyli	felinoterapia,	staje	się	ważnym	
elementem	leczenia.	Wpływa	na	poprawę	stanu	zdro-
wia	zarówno	u	dzieci,	jak	i	dorosłych.	Nazwa	pochodzi	
z	 połączenia	 łacińskiego	 słowa	 felis	 (kot)	 i	 greckiego	
therapeia	(terapia).	Felinoterapia	wpływa	na	poprawę	
stanu	psychicznego	i	fizycznego	osób	niepełnospraw-
nych	fizycznie	i	umysłowo.
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The	aim	of	 the	 study	was	 to	present	and	discuss	 fe-
linotherapy	 -	 therapy	and	education	 involving	special-
ly	 prepared	 for	 cat.	 Therapy	 involving	 a	 cat	 becomes	
an	 important	part	of	treatment.	Cat	therapy	substan-
tially	affect	the	improvement	of	the	health	of	both	chil-
dren	and	adults.	This	therapy	is	a	method	of	conducting	
therapy	in	which	the	role	of	the	therapist	fully	takes	cat.	
The	name	is	derived	from	the	Latin	words	felis	(the	cat)	
and	the	Greek	word	therapeia	(the	therapy).	Cat	therapy	
improves	the	mental	and	physically	state	of	the	people,	
also	the	physically	and	mentally	handicapped.
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DZIAŁANIE fELINOTERAPII
Terapia	z	udziałem	kotów	kierowana	jest	nie	tylko	do	
dorosłych.	Wprowadzono	ją	również	do	szkół.	Dzieci	py-
tane	o	to,	komu	odpowiedziałyby	o	nurtujących	je	pro-
blemach,	najczęściej	wymieniają	 swoje	 zwierzęta	 [6].	
W	innych	badaniach	stwierdzono,	że	samo	uczestnic-
two	dzieci	w	programie	edukacyjnym	na	temat	zwie-
rząt	może	zwiększyć	 ich	poziom	empatii	 [7].	Oznacza	
to,	 że	dzieci	 są	bardziej	wrażliwe	na	potrzeby	 innych	
osób.	 Prekursorką	 felinoterapii	 jest	 Słowenka	 Marta	
Vozarova.	Tę	metodę	stosuje	się	również	w	Instytucie	
Psychiatrii	 i	Neurologii	w	Warszawie,	w	Fundacji	Ra-
zem	Łatwiej,	w	hospicjach	i	szpitalach.

Terapię	z	udziałem	kotów	wprowadzono	również	
do	domów	opieki	społecznej,	gdzie,	jak	wykazały	bada-
nia,	kontakt	z	kotem	działał	uspokajająco,	zmniejszał	
stres,	 stymulował	 podopiecznych	 do	 podjęcia	 wysił-
ku	 fizycznego,	 pomagał	 znaleźć	 nowe	 zainteresowa-
nia	oraz	ułatwiał	nawiązywanie	nowych	relacji	wśród	
seniorów	 [8].	 Udowodniono,	 że	 głaskanie	 zwierzęcia,	
jego	monotonne,	głębokie	mruczenie	i	rozmaite	kocie	
dźwięki	wpływają	kojąco	na	osoby	z	problemami	psy-
chicznymi.	 Badania	 wykazują,	 iż	 właściciele	 zwierząt	
rzadziej	cierpią	na	depresję	w	porównaniu	z	osobami	
nieposiadającymi	zwierząt	[9].

Fizyczny	 kontakt	 z	 kotem	 stymuluje	 również	 or-
ganizm	 człowieka	 do	wytwarzania	 endorfin,	 pobudza	
układ	odpornościowy	i	odpręża.	Terapia	z	udziałem	kota	
stosowana	u	osób	starszych	ma	również	inne	korzyści:	
wpływa	na	obniżenie	ciśnienia,	cholesterolu	i	trójglice-
rydów	we	 krwi,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	 –	 redukuje	 ryzyko	
chorób	układu	krwionośnego	[10,	11].	Stwierdzono,	że	
prawdopodobieństwo	śmierci	osób	cierpiących	na	cho-
robę	wieńcową	w	przypadku	osób	samotnych	jest	2-4	
razy	większe	w	porównaniu	do	osób	o	silnych	więziach	
społecznych	[12].

ZALETY fELINOTERAPII
Korzyści	dla	zdrowia	fizycznego,	które	płyną	z	kontak-
tu	ze	zwierzęciem,	wydają	się	być	bezdyskusyjne.	Wła-
ściciele	zwierząt	wykazują	wyższy	poziom	aktywności	
fizycznej,	 co	 wpływa	 na	 poprawę	 ich	 kondycji	 biolo-
gicznej,	 zmniejsza	 ryzyko	 wystąpienia	 wielu	 chorób	
i	poprawia	jakość	życia	[13].

Koty	mogą	pomóc	w	uśmierzaniu	bólu,	gdyż	wy-
czuwają	bolesne	miejsca	na	ciele	i	układają	się	na	nich.	
Ma	to	związek	z	tym,	że	sierść	kota	jest	najonizowana	
ujemnie,	a	chore	miejsca	dodatnio.	Kładąc	się	na	bolą-
cych	miejscach,	kot	neutralizuje	niepożądane	jony.

Obecność	 kota	 niweluje	 niektóre	 dolegliwości	
osób	 starszych.	 Pogorszenie	 ukrwienia	 i	 właściwo-
ści	termoregulacyjnych	w	procesie	 inwolucji	powodu-
je	pojawianie	się	uczucia	zimna	w	obrębie	stóp	i	dło-
ni.	 Intensywne	 głaskanie	 kota,	 którego	 prawidłowa	
temperatura	ciała	wynosi	około	38°C,	działa	na	zmar-
znięte	dłonie	rozgrzewająco.	Niesie	to	ze	sobą	obopól-
ne	korzyści,	przyjemność	dla	zwierzęcia	oraz	ulgę	dla	
opiekuna	cierpiącego	np.	na	reumatoidalne	zapalenie	
stawów	 (RZS),	 który	 dostarczy	 swoim	 dłoniom	wielu	
ćwiczeń	manualnych	[14].

Wykazano,	że	właściciele	zwierząt	zgłaszali	się	na	
wizyty	 lekarskie	 8%	 rzadziej	 niż	 osoby	 nieposiadają-
ce	 zwierząt,	a	właściciele	kotów	o	12%.	Udowodnio-
no,	że	właściciele	zwierząt	zażywają	mniejszą	ilość	le-
karstw	[15].

W	wielu	badaniach	zwraca	się	uwagę	na	fakt,	że	
w	domach	seniora,	w	których	mieszkają	koty,	pacjenci	
żyją	dłużej	i	w	lepszej	kondycji	[16].

Przykładem	 programu	 aktywizującego	 osoby	
w	 podeszłym	wieku	 do	 interakcji	 z	 kotem	 jest	 	Older 
Cats For Older People Program. Inicjatorzy progra-
mu	wiedząc,	że	kot	sprawdza	się	jako	towarzysz	życia	
człowieka	starszego,	nie	wymaga	zbyt	wielu	zabiegów,	
motywuje	do	aktywności	w	postaci	opieki	nad	zwierza-
kiem	oraz	osłabia	poczucie	osamotnienia,	dali	szansę	
seniorom	na	wynajmowanie	starszego	kota	ze	schro-
niska	[17].

Prowadzone	od	lat	70.	badania	wykazują,	że	na-
wet	krótkie	spotkania	z	różnymi	zwierzętami	mają	po-
zytywny	 wpływ	 na	 psychikę	 osób	 biorących	 w	 nich	
udział	[18].	Felinoterapia	bazuje	na	obecności	kota-te-
rapeuty	w	 otoczeniu	 pacjenta.	 Po	wieloletnich	 bada-
niach	w	USA	 opracowano	 listę	 schorzeń	 i	 czynników	
społecznych,	 w	 których	 terapia	 z	 udziałem	 kota	 jest	
skuteczna.	Są	to	m.in.:
PP RZS	i	inne	schorzenia	reumatyczne,
PP stany	depresyjne,
PP choroba	Alzheimera,
PP AIDS	(Acquired Immune Deficiency Syndrome),
PP dystrofia	mięśniowa,
PP cukrzyca,
PP uszkodzenie	słuchu	i	wzroku,
PP choroby	układu	krążenia,
PP bóle	o	nieznanej	etiologii	[19].

PRZEBIEG TERAPII
Czynności	wykonywane	podczas	felinoterapii	to	głów-
nie:	 głaskanie,	 podnoszenie,	 przytulanie,	 karmienie	
zwierzęcia.	Ćwiczenia	wykonywane	podczas	tych	czyn-
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ności	poprawiają	ruchomość	stawów,	zmniejszają	do-
legliwości	bólowe,	poprawiają	sprawność	funkcjonalną	
i	samodzielność	pacjentów.	Osoby	biorące	udział	w	za-
jęciach	ze	zwierzętami	zwiększają	swoją	codzienną	ak-
tywność	nie	tylko	w	czasie	zajęć,	ale	i	długo	po	nich.

Zajęcia	 felinoterapii	 odbywające	 się	 regularnie	
przynoszą	wiele	pozytywnych	efektów	zarówno	peda-
gogicznych,	 jak	 i	 terapeutycznych.	Mogą	 być	 prowa-
dzone	w	niewielkich	grupach	lub	w	indywidualnej	pra-
cy	 terapeutycznej.	 Felinoterapia	 to	 metoda,	 podczas	
której	niezbędna	jest	obecność	zwierzęcia.	Z	obserwa-
cji	wynika,	że	pacjentom	poddawanym	terapii	z	udzia-
łem	kota	sprawia	to	wiele	 radości,	a	 terapia	przyno-
si	 korzyści	 wielopłaszczyznowo,	 zarówno	 w	 terapii	
psychicznej,	 jak	 i	 fizycznej.	 Na	 twarzach	 osób	 biorą-
cych	udział	w	 terapii	można	 zaobserwować	uśmiech,	
co	 również	 jest	 bardzo	 pomocne	w	 leczeniu	 –	 dobry	
humor	nastraja	pozytywnie	do	życia.	Rehabilitacja	ze	
zwierzęciem	zmienia	nastawienie	do	choroby,	nie	wy-
maga	dużego	wysiłku,	 co	powoduje,	 że	nie	wiąże	się	
z	bólem,	a	stanowi	przyjemność	[20].

INNE fORMY ANIMALOTERAPII
Inną	 odmianą	 animaloterapii	 jest	 dogoterapia,	 czyli	
terapia	z	udziałem	psa.	O	dogoterapii	słyszy	się	bar-
dzo	dużo.	Wykorzystywana	jest	coraz	częściej	 i	wciąż	
powstają	 nowe	 ośrodki	 rehabilitacyjne.	 Koty	 wkra-
czają	jednak	w	miejsca,	gdzie	psy	z	różnych	przyczyn	
nie	mogą	wejść.	Psy	mające	kontakt	z	brudnym	pod-
łożem	są	niejako	roznosicielami	wielu	zarazków.	Koty	
są	odizolowane	od	tych	zanieczyszczeń,	które	w	pew-
nych	przypadkach	mogą	zagrażać	życiu	pacjentów.	Być	
może	 poprzez	 popularyzację	 felinoterapii	 koty,	 obok	
psów,	delfinów	czy	 koni,	 będą	 zwierzętami,	 które	po-
magają	ludziom	w	powrocie	do	zdrowia.
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