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7. Lovasterápiás oktató és bemutató központok létrehozása, illetve
támogatása
Szövetségünk munkája kezdetektõl fogva szorosan kötõdik a Nemzetközi
Gyermekmentõ Szolgálat Magyar Egyesületének munkájához. A
Gyermekmentõ Szolgálat Fóton létrehozott egy Lovasterápiás Központot,
ahol a lovasterápia minden szakágában végzett terapeuták tevékenykednek.
Lovasterapeuta képzéseink jelentõs része zajlik Fóton, illetve itt folyik a
lovasvizsgákon a vizsgázók rendelkezésére bocsátott lovak kiképzése.

8. A szövetség munkáján keresztül a lovassport minden ágának nép-
szerûsítése
Ebben az évben már negyedik alkalommal kerül megrendezésre Fóton a
Magyar Lovasterápia Szövetség Díjlovas Versenye és Fogyatékosok
Lovas Versenye amelynek segítségével a két terület egymást népszerûsíti.

9. A fogyatékos lovasok versenyrendszerének megszervezése, a paralim-
piai versenyzés feltételeinek megteremtése 
Ezen a területen a legfrissebbek a hírek. A díjlovaglás, mint parasport a
nemzetközi iránymutatással megegyezõen a Díjlovas Szakbizottságon
keresztül része lett a Magyar Lovas Szövetségnek, a hazai versenyrend-
szer kidolgozása zajlik.
A Szövetséghez csatlakozhat mindenki, aki alapszabályát elfogadja.

BOZORI GABRIELLA

Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat
Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány

A lovasterápia ágai

A következõkben összefoglaljuk a lovasterápia fõ területeinek jellegzetességeit.
A lovasterápia ágai:
1. Hippoterápia 
2. Gyógypedagógiai lovaglás, lovastorna és speciális fogathajtás
3. Pszichoterápia lóval
4. Parasport

1. Hippoterápia

A hippoterápia orvos által indikált neurofiziológiai alapokon nyugvó fizioterápiás
kezelési mód. Ezt a kiegészítõ módszert gyógytornász és szomatopedagógus
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végezheti, képzett terápiás ló segítségével. Elsõsorban neurológiai károsodások
kezelésében alkalmazott eljárás során a ló lépés jármódban halad.

A ló mint terápiás médium közremûködésével percenként 100-120  terápiás
értékû háromdimenziós mozgásimpulzus tevõdik át a lovas medencéjén keresz-
tül az egész testre. Az eredmény pedig egy terápiás szempontból hasznosítható
mozgásdialógus a ló és páciens között. 

A hippoterápia neuro-, szenzo-, pszicho-, szociomotoros területen fejti ki
hatását. 

A ló hátán való ülés a patológiás mintától távoli (reflexgátló) testhelyzet
felvételére alkalmas, ezáltal a kóros testtartási funkciók kialakulására irányuló
mechanizmusok megtörnek, tónusreguláció lép fel. Ugyanakkor a megfelelõ
tónus megfelelõ tartási reakciókat tesz lehetõvé, melynek talaján a normál min-
tához hasonló mûködés, mozgáskép alakul ki.  A ló háta felõl érkezõ folya-
matos, ritmikusan ismétlõdõ inger stimulálja a törzsizmok mûködését, mely a
felegyenesedés, az egyensúlyi reakciók, koordináció, szimmetria fejlõdésére
hatnak és egy járáshoz hasonló törzstréninget képez. A fent említett paramé-
tereket didaktikailag a neuromotoros hatás összetevõiként tartjuk számon sok
egyéb más tényezõ mellett. A hippoterápia szenzomotoros hatásának össze-
tevõi közé például a testérzékelés, térbeli érzékelés, mélyérzékelés fejlõdése
tartozik. A pszichomotoros hatás eredményeképpen személyiségfejlõdés önér-
tékelés, önbizalom, kommunikációs készség javulása mutatkozhat. Szocio-
motoros hatás eredményeképpen felelõsségérzet, alkalmazkodási képesség
kialakulása, kontaktuskészség fejlõdése szerepelhet.

2. Gyógypedagógiai lovaglás, lovastorna és speciális fogathajtás

A gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás célja a tanulásban akadályozott,
értelmileg akadályozott, autista, autisztikus, részképesség problémákkal küz-
dõ, látás-, és hallássérült, (esetenként mozgássérült), magatartászavaros,
hiperaktív, valamint beszéd problémákkal küzdõ, esetleg inadaptált gyerekek
és fiatalok fogyatékosság specifikus fejlesztése egyénileg, vagy csoportosan a
ló, a lovaglás, a lovardai tevékenységek és környezet által. A fejlesztõ tevé-
kenységet gyógypedagógus lovasterapeuta végezheti.

A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna számos olyan elemet tartalmaz,
mely lehetõvé teszi a sérült lovasok komplex fejlesztését egy olyan területen,
ahol a ló nem eszköz, hanem egy aktív cselekvõ társ.

Célja a fogyatékosságból eredõ hátrányok kompenzációja, az életminõség
javítása.



Feltételek, melyek során a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna való-
ban terápia lesz: 

– A lovas károsodásának, fogyatékosságának pontos ismerete.
– A lovas egészségi állapotának felmérése és a terápia meghatározása. 
– A ló ismerete.
– A lovaglás tanításának elméleti és gyakorlati ismeretei.
– Speciális módszertan.

A gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás fejlesztõ hatását a következõ
területeken fejti ki:

– kognitív funkciók: érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolko-
dás és beszéd fejlesztése

– motoros és orientációs képességek fejlesztése
– érzelmi állapot, akarati cselekvések befolyásolása
– szocializálódás elõsegítése

3. Pszichoterápia lóval

A ló asszisztált pszichoterápia alkalmas a legtöbb pszichiátriai betegség keze-
lésére, így affektív, depresszív kórképek, szorongásos zavarok, személyiség- és
viselkedészavarok, szenvedélybetegek terápiájában is eredményesen használ-
ható. Skizofrének kezelésében is sikeresen alkalmazott kiegészítõ terápiás
forma, az akut pszichotikus fázisokat kivéve. Gyermek pszichopatológia terü-
letén a lovas pszichoterápia nagyon jól használható depressziós és szorongásos
zavarok, magatartászavarok, autisták, hiperaktív és figyelemzavarral küzdõ,
valamint kötõdési zavaros gyerekek terápiájában. 

4. Parasport

A ló és a lovas együttes felkészülésén alapuló, kondíció növelõ sportszerû te-
vékenységek összessége.

Területei: rekreáció, szabadidõs tevékenység, versenysport, élsport.
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