Háziállatok a gyógykezelésben

Állatokra alapozott gyógykezelés

Állatokra alapozott gyógykezelésen értünk minden
olyan eljárást, amellyel egy állat célirányos
bevetésével az emberek lelki és testi állapotának
pozitív irányban történő változását célozzuk meg.

Egyesület az ember-állat
kapcsolat gyógyító hatásának
kutatásáért és elősegítéséért
Gyakorlatban használjuk, támogatjuk és
kutatjuk az állatok alkalmazásával végzett
gyógykezelést.
Kínálunk képzést és továbbképzést,
tapasztalatcserét, kapcsolatokat, stb.

Háziállatok mint társterapeuták
Az állatok a természet egy darabja. A velük való
kapcsolat és párbeszéd hatással van a testre és a
lélekre. A kapcsolat, ami ember és állat közt
fennáll, pozitív hatással van fiatal és idős emberek
életminőségére és a gyógyító folyamatoknak
lendületet ad.
A TAT az állatokat, mint terapeutákat, ezáltal
sikeresen alkalmazza állatlátogató szolgálatoknál,
pedagógiai, fekvőbeteg-ellátó és gyógykezelő
projektekben..

Alkalmazásuk lehetőségei:
• szívinfarktust és agyvérzést elszenvedett
pácienseknél
• beszéd- és mozgáskorlátozottaknál
• Alzheimer kórban szenvedőknél
• testi és/vagy szellemi fogyatékos embereknél
• depresszióban szenvedőknél
• krónikus fájdalommal küzdőknél
• balesetek utáni rehabilitációban
• kábítószerfüggő pácienseknél
 pedagógiában (óvodákban, iskolákban)
Alkalmazott állatok
Az állatok segítségével végzett gyógykezelésben
különböző állatfajták vesznek részt, kisállatoktól
kezdve, mint pl. egerek, teknősbékák, nyulak,
cicák és kutyák, egészen nagyobb állatokig, mint
pl. kecskék, szamarak, lovak vagy lámák.
Minden állatot speciálisan választanak ki és
tesztelik alkalmasságukat. A terápiában résztvevő
állatok egészsége és megfelelő jelleme alapvető
feltétel, ezért állatorvosok rendszeresen vizsgálják
és ellenőrzik őket.

Elérhetőségeink

Taggá válni és segíteni

TAT Magyar/ TAT Magyarország
Maria Hödlmoser
Dózsa György utca 10.
H-8975 Szentgyörgyvölgy

Legyen tag és segítsen nekünk, hogy az állatok
segítségével végzett gyógykezelés a hátrányos
megkülönböztetésűek egészségét szolgálja.

E-mail: tat-magyar@tierealstherapie.org
Információk németül:
Tel.: 0036/30/617-2157
Állatok a gyógykezelésben Egyesület
Állatorvosi Egyetem Bécs
Veterinärplatz 1.
A-1210 Bécs
Tel.: +43 (0)1 / 250 77 / 3340
Fax.: +43 (0)1 / 250 77 / 3391
E-mail: tat@vetmeduni.ac.at
Honlap: www.tierealstherapie.org
A bécsi központ mellet léteznek leányvállalatok
majdnem minden tartományban, sőt a szomszédos
országokban is.

Megbízás adója:

Éves tagsági díj 30,- €
Tagjainknak kínálunk pl. részvételi lehetőséget
szakmai előadásokon, kirándulásokon, stb.
Szívesen fogadunk adományokat is.
Számlaszám:
00110211651, BLZ 14000,
BIC: BAWAATWW
IBAN: AT761400000110211651
BAWAG-Bank.
A képzésről
TAT (Állatok a gyógykezelésben Egyesület)
alapos gyakorlati és elméleti képzést nyújt a
legújabb tudományos ismeretek alapján.
Képzés állatidomároknak
A képzés alapos ismereteket közvetít az állatok
viselkedéséről, modern tréningoktatást és ezek
gyakorlati alkalmazását. A tanfolyam a hétvégi
előadásokkal és kirándulásokkal együtt kb.
1 évet ölel fel.

Képzés terápiában résztvevő kutyáknak
Felelősségteljes kutyatulajdonosokat és négylábú társaikat képezünk ki egy gyógykezelésbe
bevethető csapattá. A tanfolyam egy terápiás
kutya vizsgával zárul. A képzésbe bármikor be
lehet lépni.
Az „Állatokat alkalmazó gyógykezelés és
állatokat alkalmazó kutatási eljárások” egyetemi
képzés, ami a bécsi Állatorvosi Egyetemen
található, egyetemi vizsgával képez szakembereket az állatok segítségével történő
gyógykezelésekhez és kutatási eljárásokhoz.
A tanfolyamot elvégzők intézetekben vagy a
szabad gyakorlatban dolgozhatnak saját
felelősségükre. A tanfolyam mindenekelőtt
azoknak szól, akik pedagógiai, szociális,
orvosi vagy biológiai területről érkeznek.
A képzés 4 félévet foglal magába és
munkalehetőséget helyez kilátásba.
Továbbképzések
A továbbképzés számunkra nagyon fontos.
Ezért rendszeresen tartunk továbbképző
előadásokat. Az előadások TAT-tagoknak
ingyenesek, vendégeket némi adomány
ellenében szívesen látunk.
Köszönetet mondunk a szponzoroknak

