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Összefoglaló 

 

Bevezetés és célkitűzés: Az intézményesített demensellátás új kihívásokkal küzd a demencia 

kezelésében. Az állatasszisztált foglalkozások enyhülő depressziós tüneteket, lassuló 

demenciát, jobb életminőséget, szociálisan magasabb szintű ellátás lehetőségét kínálják. 

Módszer: Ennek hatékonyságáról kvantitatív vizsgálat készült a letenyei Kolping Idősek 

Otthonában, mely kiegészült kvalitatív elemzéssel. Kényelmi mintavétellel 20-20 fős eset-, és 

kontrollcsoport került kialakításra.  

Eredmények: A statisztikai elemzések szerint az esetcsoportban a depressziót mérő skálán 

történő változás szignifikáns volt (p=0,039), a kontrollcsoportban az értékek a depresszió 

súlyosbodására utaltak (p=0,016).  A foglalkozásban részesülők kognitív funkcióinak 

eredményei szignifikánsan javuló tendenciát mutattak (p=0,001). A kontrollcsoport 

dementálódása tovább zajlott.  

Következtetés: Az állatasszisztált foglalkozások olyan egészségvédő alternatívát kínálnak, 

melynek segítségével a demencia és depresszió kezelés nélküli romlása megelőzhető, az 

intézményen belüli izoláció és depriváltság csökkenthető. 
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Evaluation of health protecting effect of animal assisted trainings in case  

of patients with dementia 

 

 

 

Summary 

 

Introduction and aims: Institutionalized dementia care struggles with new challenges in the 

treatment of dementia. The animal assisted activities alleviate symptoms of depression, slow 

down dementia, provide better quality of life and offer the possibility of a socially higher 

level of care.  

Methods: Quantitative study complemented with qualitative analysis was taken in the 

Kolping carehome for elderly in Letenye. Convenience sampling was used in a case group 

and a control group of 20-20 people.  

Results: According to statistical analysis, case group change was significant on the 

depression measuring scale (p = 0.039), while the control group values suggested worsening 

(p = 0.016). The results of the activities show recipients cognitive functions presented 

improving trend (p = 0.001). The control group became more demented.  

Conclusions: The animal assisted activities offer such health care alternatives, which allow 

preventing dementia and depression without treatment and reducing isolation and deprivation. 
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