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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στις θεραπευτικές τεχνικές για τις ψυχικές παθήσεις μια  επικουρική θεραπευτική μέθοδος “animal assisted 
therapy “ ή “pet therapy” ή κοινός  θεραπεία μέσω των ζώων κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια. Τα σκυλιά, 
γάτες, άλογα ή ακόμα και ζώα φάρμας ή παραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως θεραπευτικό μέσο. 
Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι η καταγραφή και η  ανάδειξη της   επαφής με τα 
ζώα ως συμπληρωματικό θεραπευτικό μέσο  σε ψυχιατρικούς ασθενείς και τα οφέλη που μπορεί να 
αποκομίσουν οι ασθενείς  από αυτή την επαφή. Υλικό – Μέθοδος: Η μέθοδος της συστηματικής ανασκόπησης 
χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα μελέτη. Συμπεράσματα: Τα οφέλη από αυτή  τη συμπληρωματική 
θεραπευτική  προσέγγιση   είναι ποικίλα και καλύπτουν τον  σωματικό, κοινωνικό και ψυχολογικό τομέα 
των ασθενών. Μειώνει τα επίπεδα φόβου λύπης και ψυχολογικής δυσφορίας και να προάγει την ψυχολογική 
ευεξία, βελτιώνει την αυτοεκτίμηση και βοήθα στην αντιμετώπιση διαφόρων στρεσογόνων καταστάσεων . 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι ψυχικές διαταραχές προσβάλλουν 
ανθρώπους σε όλες τις χώρες και κοινωνίες και 
παρουσιάζονται σε όλες τις πληθυσμιακές 
ομάδες ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονομικής 
τάξης. Ο επιπολασμός τους εκτιμάται ότι είναι 
10% στους ενήλικες, και ένα ποσοστό 20-25% 
του πληθυσμού θα εμφανίσει κάποια στιγμή 
στη ζωή του ψυχικές διαταραχές [1]. Πέρα από 
της παραδοσιακές θεραπευτικές παρεμβάσεις 
για την αντιμετώπιση των ψυχικών παθήσεων 
που είναι η φαρμακοθεραπεία και η 
ψυχοθεραπεία, η  οποία εφαρμόζετε από την 
αρχαία Ελλάδα [2] με το πέρασμα των χρόνων 
έχουν εφαρμοστεί πολλές συμπληρωματικές 

μέθοδοι. Στη προσπάθεια αντιμετώπισης των 
ψυχικών διαταραχών και της προαγωγής της 
ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης [3] ,βλέπουμε δραστηριότητες 
όπως η σωματική άσκηση και άλλες  να 
εντάσσονται στο θεραπευτικό πλάνο του 
ασθενή έπειτα από δικιά του επιθυμία ή 
σύσταση του θεράποντος ιατρού [4-6]. Σε 
αυτές λοιπόν τις συμπληρωματικές τεχνικές 
για τις ψυχικές παθήσεις μια  επικουρική 
θεραπευτική μέθοδος “animal assisted therapy 
“ ή “pet therapy” ή κοινός  θεραπεία μέσω των 
ζώων κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια. Τα 
σκυλιά, γάτες, άλογα ή ακόμα και ζώα φάρμας 
ή παραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως 
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θεραπευτικό μέσο . Αυτού του είδους θεραπεία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά σε 
άτομα με νοητικά προβλήματα (αυτισμό, 
σύνδρομο DOWN), συναισθηματικά 
διαταραχές, άτομα που πάσχουν από 
Alzheimer ή άνοια, για ασθενείς που πάσχουν 
από AIDS ακόμα και ασθενείς με 
καρδιολογικά προβλήματα [7].  Τα οφέλη από 
αυτή την επαφή  είναι σωματικά ,ψυχικά και 
κοινωνικά [8].  

Η επαφή του ανθρώπου μετά ζώα και ο δεσμός 
που αναπτύσσετε μεταξύ τους είναι κάτι το 
οποίο υπάρχει από  τότε που  ο άνθρωπος 
ξεκίνησε να τα εξημερώνει και να τα 
μετατρέπει σε οικόσιτα, ώστε να ωφεληθεί από 
αυτά, στο κυνήγι να κουβαλούν βάρη για 
αυτόν και άλλες δραστηριότητες [9]. Έχουν 
υπάρξει αρκετά αρχαιολογικά ευρήματα που 
μαρτυρούν την επαφή και τη σχέση που 
υπήρχε μεταξύ ανθρώπου – ζώου, όπως 
απολιθώματα αναπαραστάσεις και αναφορές 
σε αρχαιολογικά κείμενα. Υπάρχουν 
αναφορές πως οι αρχαίοι Έλληνες 
χρησιμοποιούσαν τα άλογα  ως επικουρικό 
μέσο για τη θεραπεία τραυματιών πολέμου   
[10]. Όλα αυτά μαρτυρούν την ιδιαιτερότητα 
του  δεσμού αυτού και τη διαχρονικότητα που 
τον διέπει [7]. Αν και οι πρώτες γραπτές 
αναφορές για τη χρήση των ζώων ως 
θεραπευτική προσέγγιση πάνε πίσω στο 1792 
[11], η συστηματική χρήση των ζώων σαν 
θεραπευτικό μέσο έχει ξεκινήσει από το 19ο  
αιώνα. Η Florence Nightingale είχε 
επισημάνει: "Ένα μικρό κατοικίδιο ζώο είναι 
συχνά μια εξαιρετική συντροφιά για τους 
αρρώστους,  ειδικά για τους χρόνιους ασθενείς. Ένα 
πουλί σε ένα κλουβί είναι μερικές φορές η μόνη 
πραγματική  ευχαρίστηση  γι’ αυτούς που 
παραμένουν  για χρόνια σε κάποιο δωμάτιο 
νοσηλείας" [12]. Από το 1960 και μετά  τα ζώα 
συντροφιάς ενσωματώνονται στο θεραπευτικό 
περιβάλλον από τον Boris Μ. Levinson  ο 
οποίος ήταν ψυχοθεραπευτής παιδιών και 

συγγραφέας του βιβλίου Pet-Oriented Child 
Psychotherapy. Στο βιβλίο αυτό περιγράφει  
τις διαδικασίες και  τα οφέλη από της 
συνεδρίες που είχε με παιδιά και στις οποίες 
είχε και το σκύλο του. Επίσης αναδεικνύει τις  
διάφορες ευεργετικές επιδράσεις και 
προτρέπει για περεταίρω έρευνα πάνω στο 
θέμα αυτό [13].  

H οργάνωση  Pet partners,  η οποία στηρίζει 
και προωθεί το δεσμό του ανθρώπου με τα ζώα 
και τα οφέλη από αυτόν το δεσμό, χωρίζει 
αυτό το θεραπευτικό μέσο σε δύο κατηγορίες   

1. Animal Assisted Therapy (ΑΑΤ) πρόκειται 
για είναι ένα είδος θεραπείας με 
συγκεκριμένους στόχους , προγραμματισμό 
και πλάνο ανάλογα με το προφίλ του 
ασθενούς. Κατά την οποία καταγράφονται οι 
επισκέψεις, η διάρκεια  και η πρόοδος  του 
προγράμματος. 

2. Animal Assisted Activities (ΑΑA), 
δραστηριότητες δηλαδή με ζώα , πρόκειται για 
πιο αυθόρμητες διαδικασίες που δεν 
υπόκεινται σε κάποιο προγραμματισμό ή 
στοχοθεσία, δεν συμπεριλαμβάνονται σε  
συνεδρία ούτε επίσης καταγράφεται η 
πρόοδος.  

Παρόλα αυτά πρόκειται για δύο 
προγράμματα τα οποία ενδείκνυνται για 
διάφορες παθήσεις και διάφορους 
πληθυσμούς [14].  

Τις τελευταίες δεκαετίες βλέπουμε πως 
διάφορες συμπληρωματικές θεραπείες όπως 
αυτή συχνά ενσωματώνονται στο 
παραδοσιακό πλάνο της θεραπευτικής 
προσέγγισης σε διάφορες παθήσεις όπως 
καρδιαγγειακές [15], καρκίνο [16], άνοια [17] 
και διάφορες επίπονες καταστάσεις [18]. 

Σκοπός της παρούσας συστηματικής 
ανασκόπησης είναι η καταγραφή και η  
ανάδειξη της επαφής με τα ζώα ως 
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συμπληρωματικό θεραπευτικό μέσο  σε 
ψυχιατρικούς ασθενείς και τα οφέλη που 
μπορεί να αποκομίσουν οι ασθενείς  από αυτή 
την επαφή.  

 

ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η μέθοδος της συστηματικής ανασκόπησης 
χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα μελέτη. Για 
την οποία και πραγματοποιήθηκε    
αναζήτηση στις ηλεκτρονικές  βάσεις  
δεδομένων (Pubmed, Science Direct ,  heal-
link ),  άρθρων που  είχαν  δημοσιευθεί  κατά  
τη  χρονική περίοδο 2003 -2013  στην  Αγγλική  
κυρίως    γλώσσα.   Η   ανασκόπηση   της 
βιβλιογραφίας έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του  
2013.  Οι  λέξεις  κλειδιά που  χρησιμο-
ποιήθηκαν  για  την  αναζήτηση  των μελετών  
ήταν: “animal assisted therapy” “pet therapy” 
“Mental health” “Psychiatric disorders” 
“psychiatric patients”.  

Το πεδίο αναζήτησης ήταν ο τίτλος και η 
περίληψη των μελετών. Αρχικά  έγινε  
ανάγνωση  των  λεπτομερειών της  μελέτης 
(τίτλος,  περίληψη)  και  όσες αναγνωρίστηκαν 
ως  μη σχετικές, απορρίφθηκαν.    
Αναζητήθηκαν    σχετικές  μελέτες   που   
δημοσιεύτηκαν   σε   έγκριτα  περιοδικά,  όπως  
το Clinical Rehabilitation, Society and 
Animals, Clinical Practice and Epidemiology 
in Mental Health, European Journal of 
Integrative, ή μελέτες οι οποίες είχαν διεξαχθεί 
από εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνούς κύρους. 
Από τα αρχικά αποτελέσματα έγινε επιλογή 
μελετών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
ανάδειξη του ιστορικού υπόβαθρου της εν 
λόγο θεραπευτικής προσέγγισης καθώς επίσης 
των χρήσεων που μπορεί να έχει σε διάφορες 
παθήσεις, ακόμα και κατευθυντήριες οδηγίες 
για τη κλινική εφαρμογή της. Οι δημοσιεύσεις 
που χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό 
ήταν είκοσι. Έπειτα έγινε καταγραφή των 

βασικών  χαρακτηριστικών   των   μελετών   σε   
μια  προσχεδιασμένη φόρμα ώστε να είναι 
δυνατή  η  σύγκριση  τους. 
Συγκεκριμένα, καταγράφονταν:   το   όνομα   
του   πρώτου συγγραφέα  και  το  έτος 
δημοσίευσης, τη χώρα διεξαγωγής της μελέτης, 
τον πληθυσμό της μελέτης, το είδος ζώου που 
χρησιμοποιήθηκε και τα κύρια αποτελέσματα. 

Στη συνέχεια τέθηκαν κριτήρια ένταξης και  
αποκλεισμού των υπό αξιολόγηση μελετών. 

 Ως  κριτήρια  ένταξης  χρησιμοποιήθηκαν  τα 
εξής: 

•Οι μελέτες να αφορούν ψυχιατρικούς 
ασθενείς ή πληθυσμούς με ψυχιατρική 
διαταραχή . 

•Οι μελέτες να χρησιμοποιούν κάποιο είδος 
θεραπείας που συμπεριλαμβάνει την επαφή 
του ανθρώπου με τα ζώα. 

Ως  κριτήρια  αποκλεισμού  εισήχθησαν  τα 
παρακάτω: 

•Μελέτες  των  οποίων  το  δείγμα  αφορούσε 
ψυχο-γηριατρικούς ασθενείς. 

•Μελέτες που αφορούσαν  ασθένειες όπως 
καρκίνος, αυτισμό.  άνοια ,καρδιαγγειακές  ή 
κα νευρολογικές παθήσεις. 

•Μελέτες που αφορούσαν παιδιά. 

•Μελέτες που ήταν βιβλιογραφικές. 

Από  την  ανασκόπηση  της  βιβλιογραφίας  
προέκυψαν  141   μελέτες  που αφορούσαν 
ψυχιατρικούς ασθενείς και θεραπευτική 
χρήση των ζώων .Μετά από την αξιολόγηση 
των μελετών, μόνο 10 μελέτες πληρούσαν τα 
κριτήρια ένταξης στην ανασκόπηση, ενώ από 
το σύνολο των  μελετών αποκλείστηκαν 131   
μελέτες με βάση  τα  κριτήρια  αποκλεισμού. 
Τελικά,    εντάχθηκαν 10     μελέτες    που 



135 
 
πληρούσαν  τα  κριτήρια  για  τη  συμμετοχή  
τους  στην συστηματική ανασκόπηση.  

Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας έγινε στην 
Αγγλόφωνη  βιβλιογραφία όπως προ-
αναφέρθηκε κι έγινε συστηματική 
ανασκόπηση των μελετών που εισήχθησαν  
σχετικά με την επίδραση που έχει η επαφή με 
τα ζώα σε ψυχιατρικούς ασθενείς. Από της 
μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην 
ανασκόπηση  μία (1) ήταν από Ουγγαρία , 
τρείς (3) από της Ηνωμένες πολιτείες της 
Αμερικής , δύο (2) από τη Νορβηγία , τρείς (3) 
από τη Γερμανία και τέλος μία (1) από την 
Ισπανία . Επίσης,  δεν επιχειρήθηκε αποτίμηση 
της ποιότητας των μελετών βάσει     
συγκεκριμένων  εργαλείων  διότι  ο  σκοπός  
της  παρούσας  ανασκόπησης είναι 
περιγραφικός.  

Οι μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν  
παρατίθενται στο πίνακα 1. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα οφέλη τα οποία αναφέρονται στις έρευνες 
είναι ποικίλα και καλύπτουν τον  σωματικό 
,κοινωνικό και ψυχολογικό τομέα των 
ασθενών που έλαβαν μέρος στις μελέτες αυτές. 
Σε ασθενείς οι οποίοι κάνανε χρήση 
στεγαστικής μορφής ψυχιατρικής υπηρεσίας 
υγείας φαίνεται να βελτίωσε τη γενική τους 
υγεία και της οικιακές δραστηριότητες [19]. Η 
θεραπευτική επαφή μετά ζώα δείχνει να 
μειώνει τα επίπεδα φόβου λύπης και 
ψυχολογικής δυσφορίας και να προάγει την 
ψυχολογική ευεξία [20]. Επίσης βελτιώνει την 
αυτοεκτίμηση και βοηθά στην αντιμετώπιση 
διαφόρων στρεσογόνων καταστάσεων [21, 28]. 
Μπορεί να συμβάλει στη μείωση της 
σωματοποίησης των ψυχολογικών 
προβλημάτων [22], να μειώνει τα 
καταθλιπτικά συμπτώματα [22, 26, 28] και το 

άγχος [23, 25] και τα επεισόδια και την 
εμφάνιση βίας σε ψυχιατρικούς ασθενείς [27]. 
Παρόλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα έχουν 
υπάρξει και μελέτες που δεν είχαν να 
επιδείξουν τα ίδια θετικά σημεία(24) και σε 
κάποιες από αυτές φαίνεται πως η εν λόγο 
θεραπευτική προσέγγιση να μη διαφοροποιεί 
τη ποιότητα ζωής η οποία και είναι μια 
σημαντική ερευνητική παράμετρος σε χρόνιες 
παθήσεις όπως οι ψυχιατρικές. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η πλειονότητα αυτών που συμμετέχουν σε  
προγράμματα  υποβοηθούμενης θεραπείας με 
ζώα δείχνει να έχει βελτίωση σε διάφορους 
τομείς της ζωής  του [19]. Έχει αναφερθεί και 
φαίνεται από μελέτες πως βοήθα τους ασθενείς 
να είναι προσανατολισμένοι στο παρόν και 
μειώνει την αίσθηση φόβου για το μέλλον [20]. 
Επίσης τα στοιχεία δείχνουν πως οι ασθενείς 
που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα να 
έχουν βελτίωση στο να ανταπεξέρχονται σε 
διάφορες καταστάσεις στη ζωή του σε σχέση με 
τη στάση που είχαν στο  παρελθόν, και δείχνει 
αυτού του είδους   συμπληρωματική θεραπεία 
να προάγει τη ψυχική ευεξία [21].  
Επιπροσθέτως η Schent  και οι συνεργάτες της 
που είχαν χρησιμοποιήσει τα δελφίνια 
επικουρικά σε ασθενείς που αντιμετώπιζαν  
διατροφικές διαταραχές   έδειξαν μείωση στο 
ψυχολογικό στρες , στη  σωματοποίησης των 
ψυχολογικών συμπτωμάτων  και το επίπεδων 
κατάθλιψης έναντι αυτών που είχαν 
παραδοσιακή θεραπεία μόνο [22]. Πολλές από 
της μελέτες έχουν συσχέτιση τη μείωση 
επιπέδων άγχους σε διάφορες κατηγορίες 
ψυχικών παθήσεων  με συνεδρίες θεραπείας 
που γίνετε χρήση κάποιου ζώου συνήθως 
σκύλου [20, 25]. 

Παρόλα αυτά υπήρξαν και έρευνες στις οποίες 
δεν καταγράφηκε κάποια σημαντική  
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στατιστικά συσχέτιση κι έτσι τίθενται 
ερωτήματα σχετικά με τη αποτελεσματικότητα 
και  τη χρησιμότητα των θεραπευτικών αυτών 
προσεγγίσεων και για ποιες κατηγορίες 
ασθενών μπορεί να ενδείκνυται [24]. Όπως 
επίσης και η στάθμιση της ποιότητας ζωής δεν 
φαίνεται να έχει κάποια στατιστική 
διαβάθμιση σε κάποιες από της μελέτες αυτές. 

Όπως έχουν δείξει οι μελέτες σε άτομα που 
αντιμετωπίζουν ψυχικές παθήσεις αλλά και  
σε υγιείς πληθυσμούς, συνεδρίες των 15 
λεπτών με κάποιο σκύλο φαίνεται να 
συμβάλει στη μείωση της κορτιζόλης, 
ντοπαμίνης και διαφόρων βιολογικών 
παραγόντων που σχετίζονται με το στρες [25, 
29]. Η Nepps και οι συνεργάτες της στο Γενικό 
νοσοκομείο του Lancaster οι υποβοηθούμενες 
από σκύλο θεραπείες δείχνει να συνδράμουν 
στη  μείωση συμπτωμάτων πόνου, άγχους και 
βελτιώνουν τη διάθεση έναντι σε κλασσικές 
θεραπευτικές προσεγγίσεις [26]. Επίσης 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη 
των Nurenberg και συνεργατών που 
συγκρίνανε και τη χρήση θεραπευτικής 
ιππασίας με της αλληλεπιδράσεις ανθρώπου 
σκύλου και φαίνεται η ιππασία να έχει πιο 
κερδίζει έδαφος σε ασθενείς με ψυχιατρικά 
προβλήματα [27].   

Ενώ σε μελέτες στις οποίες έγινε στάθμιση της 
ποιότητας ζωής με κάποιο ψυχομετρικό 
εργαλείο δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια 
στατιστικά σημαντική διαβάθμιση μεταξύ των 
γκρουπ μελέτης και ελέγχου [21, 24]. Σε 
γενικές γραμμές η ενσωμάτωση τέτοιου είδους 
θεραπευτικών προσεγγίσεων έχει αρκετούς 
οπαδούς και από την άλλη όμως αρκετοί είναι 
αυτοί που εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τα 
προγράμματα αυτά και κινδύνους που μπορεί 
να προκύψουν όπως ζωογενείς μολύνσεις και 
τραυματισμούς [30]. 

Τέλος, όσο και ενθαρρυντικά να φαίνεται πως 
είναι τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
γενικευτούν. Θα πρέπει πριν την απόφαση της 
ένταξης στο θεραπευτικό πλάνο του κάθε 
ασθενή τέτοιων προσεγγίσεων να γίνετε 
έπειτα από πολύ σκέψη και η επιλογή να είναι 
έπειτα από εκτενή εξέταση όλων των 
παραμέτρων όπως πάθηση , χρονιότητα , και 
καταλληλόλητα ασθενή και ζώου. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Για  τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η 
υγεία του ανθρώπου, δηλαδή η κατάσταση 
πλήρους σωματικής, πνευματικής, ψυχικής 
και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου, συνδέεται 
άμεσα με το περιβάλλον. Σε μια εποχή που για 
τον άνθρωπο η επαφή με τη φύση έχει γίνει 
πια θεμελιώδης αναζήτηση και επιδίωξη. Στην 
εποχή της αστικοποίησης και της 
αυτοματοποίησης η απομόνωση και η 
αποξένωση των ανθρώπων είναι δεδομένη. Η 
αληθινή επαφή με τα ζώα και μέσα από αυτά 
με τη φύση έχει για τον άνθρωπο 
αποδεδειγμένα έχει  πολλά  σε όλες της 
διαστάσεις της ανθρώπινης υγείας. Πόσο 
μάλιστα φαίνεται πως σε ασθενείς με ψυχικές 
παθήσεις όντως να συνδράμει στη βελτίωση 
της διάθεσης τους και τη μείωση συνοδών με 
της παθήσεις συμπτωμάτων. 
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REVIEW 

Animal assisted therapy for psychiatric patients: A systematic review. 

Fradelos Evangelos 

RN, Third Psychiatric Department, State Mental Hospital of Attica “Daphni”, Athens, Greece. 

 

ABSTRACT 

Now days among other technics for the treatment of psychiatric disorders, a complementary therapy “animal 
assisted therapy” or “pet therapy” seem to gaining ground. Dogs, cats, horses or even farm animals can be 
used as a therapeutic mean. The purpose of this systematic review is the recording and promotion of contact 
with animals as a complementary therapeutic agent in psychiatric patients and the benefits they can bring to 
patients from this contact. Material - Method: A systematic review of the literature was contacted for this 
study. Conclusions: The benefits of this complementary therapeutic approach are diverse and cover physical, 
social and psychological benefits for the patients.  Such kind of intervention can reduces levels of fear, 
sadness and psychological distress. Moreover can promote psychological well-being, improves self-esteem 
and helps treat various stressful situations. 
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