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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σ

την αρχαιότητα οι γιατροί
είχαν εκτιµήσει τα καλά αποτελέσµατα της ιππασίας
βλέποντας στο άθληµα αυτό µια ιδιαίτερη εντατική άσκηση στον οργανισµό δυναµώνοντας και αυξάνοντας την αντοχή του και δρώντας αποτελεσµατικά απέναντι σε
ασθένειες. Αυτοί οι γιατροί συµφωνούσαν µε την άποψη της εξασκήσεως ολόκληρου του σώµατος EXERCITIUM UNIVERSALE. Αυτές
οι εκτιµήσεις επικρατούν µέχρι σήµερα. Αναφέρονται πλήθη οφελών
της θεραπευτικής ιππασίας στη
σύγχρονη βιβλιογραφία.
Θέλοντας να αναδειχθούν κάποια από τα οφέλη της θεραπευτικής ιππασίας όπως είναι η βελτίωση
της ισορροπίας, της ευκαµψίας των
αρθρώσεων και του στατικού ελέγχου, αλλά και το χρονικό διάστηµα
στα οποία επιτυγχάνονται, µελετήθηκαν τα αποτελέσµατά της σε δύο
παιδιά µε κινητικά προβλήµατα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Μαγνητοσκοπήθηκε η συνεδρία θεραπευτικής ιππασίας δύο
παιδιών µε παρόµοια ηλικία και
διαφορετικές παθήσεις (οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από
τη µαγνητοσκόπηση).
Επιλέχθηκε η ηλικία των 6-7
χρόνων λαµβάνοντας υπ΄ υπό56

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο χαρακτηριστικός τρόπος επενέργειας της θεραπευτικής
ιππασίας στο ανθρώπινο σώµα προσφέρει πλήθος οφελών σύµφωνα µε την
τρέχουσα βιβλιογραφία.
ΣΚΟΠΟΣ της παρούσας µελέτης είναι να παρατηρηθούν τα αποτελέσµατα της θεραπευτικής ιππασίας σε παιδιά µε κινητικά προβλήµατα.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ: Σε δύο παιδιά µε κινητικά προβλήµατα µελετήθηκε η ισορροπία, η ευκαµψία των αρθρώσεων, ο στατικός έλεγχος και το χρονικό διάστηµα βελτίωσης των ανωτέρω µε τη θεραπευτική ιππασία. Στα παιδιά έγιναν
δοκιµασίες ψυχοκινητικής αξιολόγησης του Griffith.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκε σηµαντική βελτίωση των κινητικών
παραµέτρων, της ψυχολογικής κατάστασης αλλά και της επαφής των παιδιών µε τα ζώα και το γενικότερο περιβάλλον.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ενθαρρυντική εξέλιξη των ασθενών παροτρύνει τη
µεγαλύτερη ενασχόληση µε τη θεραπευτική ιππασία και µαρτυρά ότι αυτή είναι ένα χρήσιµο εργαλείο της φυσιοθεραπείας που όµως δεν µπορεί να
την αντικαταστήσει.

Λέξεις κλειδιά: Θεραπευτική ιππασία, Σπαστική τετραπληγία, ∆υστονία, Bobath

ψη την α ν τίθεσ η Lacey(1993) Campell(1990). Στην πρώτη βιβλιογραφία δεν αναφέρονται θετικά αποτελέσµατα για τον στατικό
έλεγχο και την ισορροπία σε παιδιά
3-4 χρονών που έκαναν ιππασία για
6 εβδοµάδες. Μελετήθηκε η ισορροπία, η ευκαµψία των αρθρώσεων,
ο στατικός έλεγχος και το χρονικό
διάστηµα βελτίωσης των ανωτέρω
µε τη θεραπευτική ιππασία. Στα
παιδιά έγιναν δοκιµασίες ψυχοκινητικής αξιολόγησης του Griffith.
(εξηγούνται στη συνέχεια του άρθρου).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το πρώτο παιδί, ο Γιάννης, 7
χρονών µε σπαστική τετραπληγία
έχει λειτουργικό επίπεδο την πρηνή θέση µε καµπτικό πρότυπο και
έλλειψη κινητικότητας των άκρων.
Μπορεί να κινηθεί µόνο προς την
διεύθυνση που του επιτρέπει η σπαστικότητα. Το εύρος των αρθρώσεων είναι φυσιολογικό.
Σύµφωνα µε τις δοκιµασίες ψυχοκινητικής αξιολόγησης του Griffith
παρουσιάζει την εικόνα πίνακα 1
(Griffith’s Development Scales).
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Φωτ. 1 Αρχική καθιστή θέση του Γιάννη

Η χαρακτηριστική υπερτονία
του δεν του επιτρέπει να καθίσει. Η
εικόνα της καθιστής του θέσης είναι
όµοια µε αυτή της Φωτογραφίας 1.
Η πρώτη του επαφή µε το άλογο δεν ήταν ενθαρρυντική για αυτό
ανέβηκε ανάποδα στο άλογο και
εξοικειώθηκε ευκολότερα. Άλλωστε ήταν πιο ωφέλιµη η θέση αυτή
για την όλη διαδικασία αφού επιδρά θετικότερα στην ανόρθωση του
κορµού σύµφωνα µε την βιβλιογραφία της Strauss I (1995). ∆εν µπορούσε να τοποθετήσει τα πόδια του

Φωτ. 2 Θέση του Γιάννη κατά τη συνεδρία θεραπευτικής ιππασίας.

στους αναβολείς αφού η υπερτονία γηθεί πάνω από το οριζόντιο επίτου δεν του το επέτρεπε αλλά µπο- πεδο. Έχοντας γνώση των ερευνών
ρούσε ταυτόχρονα να τον συγκρα- που έγιναν στο παρελθόν, οι οποίες
τεί στη σέλα.
αποφάνθηκαν ότι συνεδρίες θεραΣτ η Φ ω το πευτικής ιππασίας
γραφία 1 η γωνία
σε άτοµα µε εγκεκ λ ί σ ης λ ε κά ν ης
φαλική παράλυση
µηρού είναι 50 0 και
δεν οδηγούν ποτέ
η γωνί α κάµψ ης
σε υπερτονία και
του γόνατος είναι
δυσφορία ότα ν
55 0 . Η άρθρωσ η
έχει επιλεχθεί χατου γόνατος, λόγω
µηλός αριθµός
της έντονης υπερ- Φωτ. 3 Περαιτέρω βελτίωση
ερεθισµάτων, συτονίας, έχει οδη- της θέσης του Γιάννη.
νεχίσαµε.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΙΝΗΤΙΚΗ

Γυρνάει από ύπτια
σε πρηνή µε µαζική
κάµψη γονάτων-στηρίζεται στην κοιλιακή χώρα
Γυρνάει από πρηνή
σε ύπτια χωρίς στροφή κορµού

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

Χαµογελάει και
γελά αλλά όχι
δυνατά

ΑΚΟΗΣ & ΛΟΓΟΥ

Ακούει το σταµάτηµα του ήχου του
ρολογιού-προτιµά
να ακούει µουσική

ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝ.

Παρακολουθεί
προς όλες τις κατευθύνσεις σε µικρή τροχιά

Αναγνωρίζει τους
Κρατάει ένα αντιΑνταποκρίνεται όγνωστούς και διακείµενο αλ του πέταν του µιλάς
χωρίζει τους ξένους
φτει σύντοµα
Παρακολουθεί αΈκταση κεφαλής από
Τραγουδάει χωρίς
Πίνει µε καλαµάκι
ντικείµενα που πέπρηνή θέση
ρυθµό
φτουν
∆εν µπορεί να πιάΒλεµµατική εξερεύσει πηρούνι -κουτά- Εύκολη απόσπαση νηση του περιβάλΈρπεται
λι και να φάει µόπροσοχής
λοντος
νος του
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ΕΠΙ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Το χέρι πηγαίνει στο
στόµα συνοδευόµενη
µε κάµψη κορµού
Παίζει µε ένα
δάχτυλο
Περνάει παιχνίδια από το ένα
χέρι στο άλλο
Σε πύργο 2 κύβων κατορθώνει να ρίξει τον
πρώτο
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ΕΡΕΥΝΑ

Φωτ. 4 Θέση του Γιάννη µετά από ασκήσεις κατά NDT.

Αρχίζοντας τη συνεδρία της
θεραπευτικής ιππασίας και επεµβαίνοντας κυρίως αποσπώντας την
προσοχή του σε διάφορα στοιχεία
της φύσης, που ήταν γνωστό ότι του
άρεσαν (σκυλάκια, γατάκια, κτλ), ο
Γιάννης άρχισε να χαλαρώνει. Στην
προσπάθεια αυτή είχαµε έναν βοηθό, τον πατέρα του, που τον συγκράτησε και τον ενθάρρυνε.
Μετά από 5 min η θέση του
ήταν αυτή της Φωτογραφίας 2. Οι
µηροί έχουν βρεθεί σε οριζόντιο
επίπεδο. Η γωνία κλίσης λεκάνης
µηρού είναι 70° και η γωνία κάµψης
του γόνατος είναι 65°.
Συνεχίζοντας την ιππασία και
αλλάζοντας τις δραστηριότητες
µας δίνοντας του ένα λουλούδι,
ώστε να µπορέσει να το πάρει, να
το κρατήσει και να το µυρίσει έγινε
ακόµη ένα βήµα στην εξοικείωσή
του και στην χαλάρωσή του επάνω
στο άλογο. Κατόπιν ακολούθησε
παιχνίδι µε την βοήθεια της µπάλας. ∆ίναµε τη µπάλα στον Γιάννη
και έπειτα του ζητούσαµε να µας
την πετάξει. Όλη αυτή η δραστηριότητα διήρκησε 5 min. Η εικόνα
του Γιάννη άλλαξε όπως φαίνεται
στη Φωτογραφία 3.
Η γωνία κλίσης λεκάνης µηρού
είναι 90° και η γωνία κάµψης του γόνατος είναι 90°. Η πορεία που διάνυσε το άλογο ήταν ευθεία και αποφεύχθηκαν οι κύκλοι όπως συνιστά
η βιβλιογραφία που αναφέρεται
σε παιδιά µε αυξηµένο τόνο(Baker
58

Φωτ. 5 Απώλεια της θέσης λόγω κακής τοποθέτησης των
αναβολέων

1996). Επηρεασµένοι από το άρθρο
της Bertoti (1988) εφαρµόστηκαν
ασκήσεις νευροεξελικτικής αγωγής
(NDT). Ζητήθηκε από τον Γιάννη να
σκύψει µπροστά κάτι που του ήταν
ιδιαίτερα εύκολο, και να χαϊδέψει το
άλογο και σιγά σιγά να σηκωθεί να
πιάσει τη σέλα. Αυτό το λειτουργικό επίτευγµα έγινε πολύ πιο εύκολα πάνω στο άλογο σε σχέση µε το
έδαφος. Μετά την πάροδο 5 min ο
Γιάννης κατόρθωσε να καθίσει κανονικά στο άλογο (Φωτογραφία 4)

και συνέχισε να κάνει ιππασία για
άλλα 15 min. To χρονικό διάστηµα
των 30 min της συνεδρίας της θεραπευτικής ιππασίας επιλέχθηκε
σύµφωνα µε το προτεινόµενο πρωτόκολλο της Baker L. (1995) Βέβαια
υπάρχει µια πολυφωνία στο θέµα
της χρονικής διάρκειας της συνεδρίας της θεραπευτικής ιππασίας
µε µεγάλη απόκλιση η µια από την
άλλη: ο Τauffkircen (1977) προτείνει µέγιστο χρόνο 15-20 min ενώ η
Bertoti (1988) κάνει τις έρευνές της

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΙΝΗΤΙΚΗ

Γυρνάει από
ύπτια σε πρη- Αναγνωρίζει
νή µε µαζική οικείους-ξέκάµψη γονά- νους
των

Γυρνάει από
πρηνή σε ύπτια
Έκταση κεφαλής από
πρηνή αλλά
όχι
για πολλή
ώρα
Τοποθετείται
σε κάθισµα
µε υποστήριξη

ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝ.
ΠαρακοΣταµατά να
λουθεί
κλαίει όταν
την οριζόβλέπει κάτι
ντια
που
κίνηση ηχητου αρέσει
τικού αντι(τηλεόραση)
κειµένου
Μιλά µε ιδιαίτερη δυσκολία στην Πιάνει αντιάρθρωση
κείµενα
των
συµφώνων
Χρησιµοποιεί
Γελά αλλά
µολύβι και
όχι δυνατά µαρκαδόρο
µε αρχέγονη
λαβή

ΨΥΧΟΚΙΝΗ- ΑΚΟΗΣ &
ΤΙΚΗ
ΛΟΓΟΥ

∆εν επικεντρώνει την
προσοχή του
σε ένα πρόσωπο
Κρατά πηρούνι
και τρώει µόνος του
Πίνει από
κούπα µε αρκετές απώλειες

ΕΠΙ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ενεργητική
κίνηση χεριού

Παίζει µε
ένα
δάχτυλο

Βγάζει αντικείµενα από
ένα κουτί

Ακούει συζητήσεις
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕ ΛΕΤΗ
στο χρονικό διάστηµα της µιας ώρας. Η
εικόνα του παιδιού, η
αντοχή του, όπως και
το γεγονός ότι ήταν η
πρώτη του επαφή µε
το άλογο οδήγησαν
στην επιλογή της µέσης λύσης.
Το δεύτερο παιδί,
ο Πέτρος, 6 χρονών,
µε δυστονία έχει λειτουρ γ ι κό ε π ί πε δ ο
τ η ν κα θ ισ τ ή θέ σ η
µε υποσ τήριξη. Το
παθητικό εύρος των
Φωτ. 6 Σωστή τοποθέτηση των αναβολέων.
αρθρώσεων είναι φυσιολογικό. Αφού επιβεβαιώθηκε η ταλαντώσεις.
έλλειψη αντένδειξης παρακινήθηκε
Με τη διόρθωση των αναβολέο Πέτρος να συµµετάσχει στην συ- ων ο Πέτρος κατόρθωσε να καθίνεδρία της θεραπευτικής ιππασίας, σει πάνω στο άλογο. Η πορεία του
ο οποίος και συµφώνησε αµέσως, αλόγου ήταν ευθεία και κύκλοι. Το
κάτι που εξέπληξε, γιατί είναι ένα παιδί κάθισε καλύτερα όταν τοποπαιδί που δεν παίρνει πρωτοβου- θετήθηκε µια τσόχα πάνω στη σέλα
λίες για κινητικές δραστηριότητες. για να µην γλιστράει. Έγινε χρήση
Σύµφωνα µε τις δοκιµασίες ψυχο- της σέλας για να αυξηθεί η απόστακινητικής αξιολόγησης του Griffith ση ανάµεσα στο κέντρο βάρους του
παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα αλόγου και του κέντρου βάρους του
του Πίνακα 2 (Griffith’s Develop- αναβάτη. Έτσι η σέλα δρα σαν ένας
ment Scales).
µοχλός που µεγενθύνει τις κινήσεις
Επιστρατεύτηκαν οι γνώσεις του αλόγου που µεταφέρονται στον
της νευροεξελικτικής αγωγής για αναβάτη.
να επιλεγεί η αρχική του θέση πάνω
Ο Πέτρος συνέχισε την ιππασία
στο άλογο, η οποία είναι και προ- για 10 εβδοµάδες επί 3 φορές την
ϋπόθεση για τη µέγιστη κινητική εβδοµάδα. Την πρώτη εβδοµάδα η
βελτίωση. Επιλέξαµε την καθιστή συνεδρία της θεραπευτικής ιππαθέση η οποία είναι και το λειτουργι- σίας διαρκούσε 30 min αλλά στακό του επίπεδο.
διακά η διάρκεια αυξήθηκε λόγω
Ανεβαίνοντας ο Πέτρος πάνω της ιδιαίτερης εξοικείωσης και της
στο άλογο δεν υπήρχε καµία δυ- µεγάλης ευχαρίστησης που του
σαρέσκεια ή φόβος. Οι αναβολείς πρόσφερε η ιππασία.
όµως δεν ήταν σωστά τοποθετηµένοι και για αυτό ο Πέτρος βρέθηκε ΣΥΖΗΤΗΣΗ
σε ύπτια θέση πάνω στο άλογo.
Στη σύγχρονη βιβλιογραφία
Τοποθετήθηκα ν α ναβολείς, για τη θεραπευτική ιππασία, εκτός
γιατί τα κάτω άκρα πρέπει να υπο- από το µεγαλύτερο και εντυπωστηρίζονται για να µεταδίδουν ερε- σιακότερο όφελος που αναφέρεται
θίσµατα προς µια συγκεκριµένη στην ισορροπία και τον στατικό
κατεύθυνση και όχι ανεξέλεγκτες έλεγχο, αναγράφονται και άλλα
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οφέλη όπως η οµαλοποίηση του µυικού
τό ν ου, η β ε λτ ί ω σ η
της αισ θητικοκινητικής λειτουργίας, η
βελτίωση του οπτικοκινητικού συντονισµού, η βελτίωση της
α ναπ νευσ τικής και
καρδιαγγειακής λειτουργίας, η ανάπτυξη
δεξιοτήτων, η αύξηση
της αυτοπεποίθησης,
η αύξηση της όρεξης
και η βελτίωσ η της
πέψης, η συµβολή της
σ την ανάπτυξη του
λόγου και της ανεξαρτητοποίησης
του ατόµου (Baker, 1946).
Κατά τη θεραπευτική ιππασία
µεταδίδεται χαµηλός αριθµός ερεθισµάτων από το άλογο στον αναβάτη. Αυτός ο χαµηλός αριθµός
ερεθισµάτων προέρχεται από τις
συγκεκριµένες ρυθµικές κινήσεις
της ράχης του αλόγου:
-υψηλά και χαµηλά δηλαδή κατακόρυφα και κάθετα
-οριζοντίως µε την έννοια µιας
εναλλασσόµενης επιτάχυνσης και
επιβράδυνσης σε κάθε βήµα του
αλόγου.
-ταλαντώσεις προς τα αριστερά και δεξιά καθώς τα καπούλια
σε κάθε βήµα χαµηλώνουν ελαφρά
προς τα δεξιά και αριστερά.
Σε ένα άλογο µεσαίου µεγέθους
αυτές οι τρισδιάστατες ταλαντώσεις
της ράχης γίνονται περίπου 90-110
φορές το λεπτό. Αυτή η συχνότητα
εξαρτάται τόσο από τον προσωπικό
τύπο κινήσεως του αλόγου όπως
επίσης και από την ταχύτητα της
βάδισης του. Σε είδη, όπου τα άλογα είναι µικρότερα, η συχνότητα
των ταλαντώσεων είναι µικρότερη.
Οι τρισδιάστατες ταλαντώσεις
του κορµού του αλόγου µεταφέρονται στον αναβάτη ο οποίος είναι
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
καθισµένος στη ράχη του
αλόγου -λαµβάνονται από
το σώµα του και µέσω της
λεκάνης µεταφέρονται στον
κορµό µέχρι τον αυχένα και
την ωµικ ή ζώνη. Οµοίως
επηρεάζονται από τις ταλαντώσεις αυτές και τα άκρα.
Στη θεραπευτική ιππασία ο φυσιοθεραπευτής επηρεάζει τον αναβάτη µε την
αναπηρία µε τρόπο ώστε να
αφεθεί στις ταλαντώσεις, να
τις αφοµοιώσει, όπως να διδάξει δεξιότητες και την ίδια
στιγµή να διατείνει και να αυξήσει
τον µυϊκό τόνο ενώ δεν θα παρενοχλεί αυτό τον ρυθµό µε δικές του
κινήσεις. Στην ιπποθεραπεία το
άλογο χρησιµοποιείται απλά ως θεραπευτικό µέσο.
Η θεραπευτική ιππασία επενεργεί στις κλειδώσεις, στη σπονδυλική
στήλη και στους µύες. Την πραγµατική της επιρροή την ασκεί όπως η
φυσικοθεραπευτική µέθοδος Βobath, στο κεντρικό νευρικό σύστηµα το οποίο υπηρετεί τις κινητικές
λειτουργίες. Πιο συγκεκριµένα το
αποτέλεσµα της θεραπευτικής ιππασίας είναι η ενεργή διατήρηση
της σωστής τάσης κάθε µυός.
Στην πρώτη περίπτωση η απόκτηση της καθιστής θέσης µε άµεσο επακόλουθο την βελτίωση της
ισορροπίας και του στατικού ελέγχου ήταν εµφανής και αυτό γίνεται
καλύτερα αντιληπτό στο παρακάτω γράφηµα που αναπαριστά την
σταδιακή αύξηση των γωνιών ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα.
Η καλύτερη ευκαµψία των αρθρώσεων και το µεγαλύτερο εύρος
απαγωγής των κάτω άκρων που
αποκτήθηκε από αυτή τη συνεδρία
διατηρήθηκε για µια εβδοµάδα
κατά την οποία δεν ήρθε σε επαφή
µε το άλογο και δεν υπήρχε κάποιος εξωγενής παράγοντας που
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1

Σταδιακή βελτίωση µε τον χρόνο
της θέσης του Γιάννη.

θα µπορούσε να τον επηρεάσει.
Στη δεύτερη περίπτωση υπήρχαν εξίσου θετικά αποτελέσµατα,
αφού ο Πέτρος άρχισε να κάθεται
δίχως υποστήριξη µε την βοήθεια
των χεριών του µετά την πρώτη
εβδοµάδα (Φωτογραφία 7). Βελτιώθηκε ο στατικός έλεγχος και η ισορροπία του. Έγινε φιλόζωος, πήρε
κατοικίδια ζώα στο σπίτι του και
ανέλαβε την φροντίδα τους.
Ιατρικά δεν υπήρχε κάποια
αντένδειξη για την εφαρµογή συνεδριών θεραπευτικής ιππασίας, η

Φωτ. 7 Βελτίωση της καθιστής θέσης
του Πέτρου.

οποία πρέπει να αποφεύγεται στην περίπτωση που
η φαρµακευτική αγωγή
του ασθενούς είναι ελλιπής ή αδύνατη και υπάρχουν επιληπτικές κρίσεις.
Απεναντίας σε παιδιά µε
σπάνιες κρίσεις δεν υπάρχει λόγος να αποφεύγεται.
Επίσης στην ασθένεια του
SCHEUERMANN, όπου
προσβεβληµένη είναι η
σπονδυλική στήλη, το είδος αυτής της θεραπείας
αντενδείκνυται. Παρόλα αυτά, για αυτή την απόφαση
πρέπει να σκεφτεί κανείς, ότι όταν
ακολουθείται η κίνηση της βάδισης, οι κραδασµοί που δέχεται η
σπονδυλική στήλη είναι χαµηλής
τάσης. Επίσης, σε περιπτώσεις
σκολιώσεων πρέπει να ερωτάται
ορθοπαιδικός. Σε σοβαρές σκολιώσεις η θεραπευτική ιππασία αντενδείκνυται. Σε ασθενείς µε παθήσεις
του αίµατος θα πρέπει να αποφεύγεται επίσης παρόλο που η πιθανότητα για εξωτερική αιµορραγία
µέσω τραυµάτων τις περισσότερες
φορές υπερεκτιµάται. Εσωτερικές αιµορραγίες όµως µέσω
κτυπηµάτων δεν αποκλείονται.
Απόλυτη αντένδειξη είναι αλλεργία στη σκόνη του ιπποδρόµου και των τριχών του αλόγου.
Αντίθετα ενδείκνυται (παράλληλα µε τα ορθοπεδικά τραύµατα)
σε κινητικές αναπηρίες µετά από
βλάβη του κεντρικού νευρικού
συστήµατος, κινητική αναπηρία µετά από παιδική εγκεφαλοπάθεια και στην σκλήρυνση
κατά πλάκας στους ενήλικες.
Οι περισσότεροι άνθρωποι που
δέχθηκαν θεραπευτική ιππασία
έπασχαν από εγκεφαλική παράλυση αλλά εφαρµόστηκε και σε
παραπληγίες σαν αποτέλεσµα
κακώσεων της σπονδυλικής στή-
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λης και του νωτιαίου µυελού, όπως
είναι οι περιπτώσεις δισχιδούς ράχης µε µηνιγγοµυελοκήλη µε θετικά αποτελέσµατα.
Στις παραπάνω περιπτώσεις
παρατηρήθηκε σε µικρό χρονικό
διάστηµα που εφαρµόστηκαν οι
συνεδρίες της θεραπευτικής ιππασίας σηµαντικά οφέλη . Βέβαια
πάντα υπάρχουν ασταθείς εξωγενείς παράγοντες που µπορούν να
οδηγήσουν σε ατυχήµατα. Σχετικές
µελέτες δίνουν σαφείς πληροφορίες
ότι το ποσοστό ατυχηµάτων βρίσκεται κάτω από 1/1000. Εποµένως
η πιθανότητα ατυχήµατος σε περίπτωση που η θεραπευτική ιππασία
εκτελείται από ειδικευµένους θεραπευτές είναι αµελητέα.
Ο ειδικευµένος θεραπευτής θα
µπορέσει να επιλέξει το άλογο που
θα χρησιµοποιηθεί στη θεραπεία το
οποίο θα πρέπει να είναι από άποψη χαρακτήρα καλά προικισµένο,
δηλαδή να έχει µια ισορροπηµένη
ιδιοσυγκρασία και να έχει σχέση
εµπιστοσύνης και φιλίας µε τον άνθρωπο. Επιπλέον το άλογο θα πρέπει να έχει µυώδη ράχη και βήµα
ρυθµικό και ευρύχωρο. Ιδιαίτερη
σηµασία για την εκλογή ενός αλόγου στη θεραπευτική ιππασία αλλά
και για την συµµετοχή του σε σπόρ
των αναπήρων, είναι η λεπτοµερής
ανάλογη, και προς τον σκοπό αυτό,
εξειδικευµένη εκπαίδευσή του.
Το άλογο δεν θα πρέπει να γυµνάζεται µε τα υπόλοιπα, γιατί εύκολα εξασθενεί και επίσης χάνει την
ευαισθησία του, που είναι αναγκαία
στο είδος αυτό. Στην πραγµατικότητα κατά την διάρκεια της θεραπείας δεν απαιτούνται πάρα πολλά
από το άλογο, όσο αφορά στη µυϊκή του δύναµη, όµως σε αντίθεση
µε αυτό, απαιτείται να έχει οπωσδήποτε πειθαρχία, συγκέντρωση,
νευρική αντοχή και ανοχή.

Το άλογο από τη φύση του είναι
ζώο της απόδρασης, το οποίο υπό
κανονικές συνθήκες σε καταστάσεις
αιφνιδιασµού τρέπεται σε φυγή.
Μέσα από φροντισµένη εκπαίδευση, και σε απόλυτη εµπιστοσύνη
του αλόγου προς τους ανθρώπους
του περιβάλλοντός του και πάνω
από όλα προς τον οδηγό του, αυτές
οι αποδράσεις µπορούν να µειωθούν στο ελάχιστο. Όµως κανείς
δεν θα πρέπει να το διακινδυνεύει.
Η θεραπευτική ιππασία πρέπει να
γίνεται σε εδικούς χώρους, όπου δεν
υπάρχουν ενοχλήσεις και όπου δεν
θα επιτρέπεται η είσοδος σε ανθρώπους που δεν έχουν άµεση σχέση
µε αυτή. Η θεραπευτική ιππασία σε
ελεύθερο πεδίο έχει το πλεονέκτηµα του καθαρού αέρα, του ήλιου και
της φύσης, περικλείει όµως τον παράγοντα του αιφνιδιασµού και πρέπει να αποφεύγεται. Αν µπορεί κάποιος να εγγυηθεί ότι ο χώρος της
θεραπευτικής ιππασίας, όταν αυτή
διενεργείται σε ελεύθερο χώρο, είναι ελεύθερος από ενοχλήσεις τότε
µπορεί να τον χρησιµοποιήσει. Εκεί
όπου υπάρχει δυνατότητα θα πρέπει να δηµιουργηθεί µια ράµπα µε
πλατφόρµα, ώστε οι θεραπευτές να
µπορούν να φέρουν κάποιον άνθρωπο µε βαριά κινητική αναπηρία
πάνω στο άλογο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Απαιτείται ευρύτερη εφαρµογή
της θεραπευτικής ιππασίας για να
αναδειχθεί το µέγεθος των οφελιών
της. Η θεραπευτική ιππασία δεν
αντικαθιστά µέρος της φυσιοθεραπείας απλά είναι ένα πολύ χρήσιµο
εργαλείο που προσφέρει επιπρόσθετα οφέλη στα ήδη αποκτηµένα
από την φυσικοθεραπεία.
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