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ÄŒTYÅ˜NOZÃ• POMOCNÃ•CI
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Existuje v dne&scaron;ní dobÄ› veliká Å™ada rÅ¯zných kompenzaÄ•ních pomÅ¯cek. NÄ›které nahrazují Ä•lovÄ›ku konÄ•etiny, ji
pomáhají tÅ™eba dýchat nebo udrÅ¾et rovnováhu. Zkrátka zkvalitÅˆují jeho Å¾ivot alespoÅˆ do té míry, Å¾e jej mÅ¯Å¾e Å¾ít
slova smyslu zcela plnohodnotnÄ›. Jsou ale situace, které vám ani ten nejdraÅ¾&scaron;í vozík za statisíce korun Ä•i
nejmodernej&scaron;í protéza nijak neulehÄ•í.
Invalidní Ä•lovÄ›k vÄ›t&scaron;inou potÅ™ebuje asistenta, a to tím více a Ä•astÄ›ji, Ä•ím více mu jeho hendikep brání v "
Å¾ivotÄ›. Zní aÅ¾ neuvÄ›Å™itelnÄ›, Å¾e takovým asistentem mÅ¯Å¾e být nÄ›kdo, kdo na vás má vÅ¾dy Ä•as a je témÄ›Å™
aktivitami i náladou. A nejen to. Onen asistent, o kterém je Å™eÄ•, mÅ¯Å¾e být va&scaron;im spoleÄ•níkem po celý jeho Å¾ivo
neopustí vás ani kvÅ¯li vlastní rodinÄ› - tou jste totiÅ¾ vy.
Ano, jedná se o asistenÄ•ní a jinak uÅ¾iteÄ•né psy. Na leto&scaro
Rehaprotexu (výstava kompenzaÄ•ních pomÅ¯cek) jsme se setkali s institucí zaji&scaron;Å¥ující výchovu a výcvik asistenÄ•ních
psÅ¯. TypÅ¯ postiÅ¾ení je mnoho, a proto je také nÄ›kolik oblastí, nebo chcete-li specializací, ke kterým jsou konkrétní jednotliví
pejsci vedeni. ZÅ™ejmÄ› nejznámÄ›j&scaron;í jsou psi vodící neboli tzv. slepeÄ•tí. Vodící pes je velice praktický pro nevidomou
osobu nejen pro jeho schopnost dovést svého pána Ä•i paní na urÄ•ité místo (napÅ™íklad na po&scaron;tu, do zamÄ›stnání,
domÅ¯ apod.) a tím ulehÄ•it nevidomému celou Å™adu denních rituálÅ¯, ale také pro jeho schopnost upozorÅˆovat na
pÅ™ekáÅ¾ky v cestÄ›, Ä•ímÅ¾ v nÄ›kterých pÅ™ípadech plnÄ› nahradí funkci hole. Dal&scaron;í druh specializace u takto c
sluÅ¾ba sluchovÄ› postiÅ¾eným lidem. TÄ›mto psÅ¯m se Å™íká "signální psi". Signální pes upozorÅˆuje svého pána na dÅ¯leÅ
zvuky v jeho okolí, jako je tÅ™eba zvonek u dveÅ™í, alarm, pláÄ• dítÄ›te nebo dokonce pÅ™íchozí fax. ZáleÅ¾í jen na tom, na
zvuky takový pes bude reagovat (a samozÅ™ejmÄ› jakým zpÅ¯sobem), a na které nikoliv. NapÅ™íklad, kdyÅ¾ nÄ›kdo zvoní u d
pes k nim svého pána dovede apod.
AsistenÄ•ní psi jsou cviÄ•eni zpravidla tak, Å¾e jsou schopni podávat pÅ™edmÄ›ty rÅ¯z
velikosti i tvaru. NapÅ™íklad, kdyÅ¾ vám spadne na zem tuÅ¾ka, lÅ¾íce nebo mobilní telefon, nemusíte Ä•ekat na pomoc zven
StaÄ•í poÅ¾ádat svého Ä•tyÅ™nohého kamaráda a on vám to rád podá. Dál tito psi napÅ™íklad umí rozsvÄ›cet a
zhá&scaron;et svÄ›tlo, otevírat dveÅ™e, vytahovat prádlo z praÄ•ky a nejspí&scaron; je&scaron;tÄ› mnoho vÄ›cí, o kterých se
Ä•lovÄ›ku jen zdá - do doby, neÅ¾ to vidí na vlastní oÄ•i.
KdyÅ¾ si vyrazíte na mechanickém invalidním vozíku na nÄ›jakou
del&scaron;í trasu, jistÄ› vás Ä•asem bolí ruce a potÅ™ebujete si odpoÄ•inut. MÅ¯Å¾ete za jízdy, protoÅ¾e vás asistenÄ•ní pes
pro to vycviÄ•ený, potáhne. Je v&scaron;ak tÅ™eba mít na mysli, Å¾e jeho tlapky jsou pomocné, nikoliv dÄ›lnické. Vzhledem k
tomu, Å¾e bÄ›Å¾nÄ› cviÄ•ená plemena nejsou taÅ¾ná, jde spí&scaron; o pomoc pÅ™i jízdÄ›. KaÅ¾dopádnÄ› vám asistenÄ•n
pomoci pÅ™ekonat celou Å™adu rÅ¯zných úskalí, k Ä•emuÅ¾ byste zÅ™ejmÄ› potÅ™ebovali druhou osobu. UdÄ›lá to pro vás
za stÅ™echu nad hlavou a stravu?
Canisterapie, dal&scaron;í oblast, je léÄ•ebný kontakt psa se strádajícím Ä•lovÄ›kem
se jedná o osamÄ›lé lidi v domovech dÅ¯chodcÅ¯ nebo o dlouhodobÄ› nemocné a postiÅ¾ené dÄ›ti, pes vÅ¾dy zvedne jejich
náladu a pomÅ¯Å¾e tak sná&scaron;et lépe útrapy zbytku dne. PÅ™ispívá také k rozvoji rozumových a citových schopností
postiÅ¾ených dÄ›tí. Nejen mazlení a hraní dává dÄ›tem a straým Ä•i opu&scaron;tÄ›ným lidem radost, ale i takové cviÄ•ení se p
je pro dÄ›ti pÅ™ijatelnÄ›j&scaron;í. Takto pes zase pÅ™ispívá k rozvoji pohybových schopností dÄ›tí. Canisterapeutický pes je v
uÅ¾iteÄ•nou "pomÅ¯ckou" pro lékaÅ™e. V nÄ›kterých institucích bývá pes umístÄ›n i trvale.
Pes provází lidstvo jiÅ¾ od úsvi
SlouÅ¾í mu vÄ›rnÄ›, a to jen za misku jídla a pohlazení. AÄ• lidé - ke své ostudÄ› - nezacházeli se psy zrovna v rukaviÄ•kách.
Pejskové bývali Ä•asto týráni, biti nebo zabíjeni. Ale nikdy svého Ä•lovÄ›ka neopustili. TÅ™eba jsou moudej&scaron;í neÅ¾ celý
homo sapiens sapiens, co se tak kasá svým velkým logickým mozkem - ale jeho tÄ›lesná schránka je zatracenÄ› kÅ™ehká a
nedokonalá. NÄ›kde jsem Ä•etla, Å¾e ten, kdo Å™ekl, Å¾e &scaron;tÄ›stí se nedá koupit, zapomnÄ›l na &scaron;tÄ›Åˆata. A
chlapci a dÄ›vÄ•ata, pÄ›stujte &scaron;tÄ›Åˆata, budou vás bezmeznÄ› milovat, chránit a pomáhat vám po celý svÅ¯j nedlouhý
psí Å¾ivot.
Na závÄ›r pÅ™ikládám fotky kouzelné asistenÄ•ní pejskové Odetky, která miluje mou kamarádku Olinku a je její
ochranou a pravou rukou - resp. tlapkou.
A popÅ™ejme jí dlouhý, &scaron;Å¥astný a spokojený psí Å¾ivot, plný lásky a dobr
spolupráce. DAL&Scaron;Í OBRÁZKY UVIDÍTE VE ZDEJ&Scaron;Í GALERII (poslední Å™ádka v seznamu rubrik) S
láskou ke v&scaron;em zvíÅ™átkÅ¯m - Alena Puntíkovaná
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