
WSKAZANIA DO HIPOTERAPII U DZIECI I MŁODZIEŻY: 

- ZESPOŁY NEUROLOGICZNE: mózgowe porażenie dziecięce w postaci piramidowej (niedowłady 

spastyczne), pozapiramidowej (atetoza) i w postaci móżdżkowej (z obniżonym napięciem 

mięśniowym i ataksją). 

- STANY PO URAZACH CZASZKOWO – MÓZGOWYCH (terapia jest przeznaczona dla pacjentów w 

późniejszym okresie leczenia – okres regeneracyjno – kompensacyjny) 

- STANY PO INFEKCYJNYCH CHOROBACH OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO 

- WADY WRODZONE CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO: przepukliny oponowo – rdzeniowe, 

wodogłowie, małogłowie, upośledzenie umysłowe spowodowane uszkodzeniami ośrodków 

korowych w trakcie rozwoju prenatalnego 

- MIKROUSZKODZENIA MÓZGU – zespół niezgrabności ruchowej, nadpobudliwości ruchowej, 

swoiste trudności w uczeniu się. 

- CHOROBY MIĘŚNI- minimum trzy punkty w skali Lovetta 

hipoterapia ma na celu wzmocnienie mięśni. Równocześnie zwracamy szczególną uwagę na ryzyko 

przemęczenia mięśni- konieczna jest szczególna ostrożnośd zabezpieczająca przed przemęczeniem 

mięśni. Obowiązuje indywidualizacja czasu i intensywności zajęd. 

- OKOŁOPORODOWE USZKODZENIE SPLOTU BARKOWEGO 

hipoterapia ma na celu uaktywnienie porażonej kooczyny poprzez dwiczenia manualne na koniu oraz 

zapobieganie asymetrycznemu napięciu mięśni tułowia.  

-POLINEUROPATIE  

Zespoły ortopedyczne: 

- TENDENCJE DO WAD POSTAWY I WADY POSTAWY 

hipoterapia uruchamia zablokowania i przykurcze posturalne, a co za tym idzie związane z nimi 

ograniczenia ruchomości kręgosłupa, obręczy barkowej i miednicznej, co jest wstępnym warunkiem 

do dalszych właściwych poczynao korekcyjnych i terapeutycznych. Hipoterapia daje możliwośd 

symetrycznego wzmocnienia mięśni posturalnych dzięki współpracy ruchów rytmicznych konia i 

osoby na nim siedzącej. Stymuluje do czynnej korekcji postawy w trakcie jazdy i symetrycznego 

napięcia mięśni grzbietowych i mięśni brzucha w odpowiedzi na ruchy kołysania. 

- POSTAWY SKOLOIOTYCZNE I SKOLIOZY DO 20˚ COBBA 

Hipoterapia bazuje na symetrycznej pracy mięśni, wywołanej przez rytmicznie, symetryczne ruchy 

konia. Można też wprowadzid dwiczenia uruchamiające, rozciągające i rozluźniające poprzez 

wykorzystanie zmiany pozycji na koniu, dwiczenia oddechowe i elongacyjne.  

- STANY PO AMPUTACJI I WADY ROZWOJOWE KOOCZYN 

hipoterapia w stanach po amputacji i przy wadach rozwojowych kooczyn dolnych pomaga w nauce i 

doskonaleniu prawidłowej, symetrycznej pracy miednicy. W przypadkach amputacji i wad kooczyn 

górnych dzięki hipoterapii uzyskujemy poprawę symetrii pracy mięśni tułowia i zapobiegamy wadom 

postawy.  



- PRZYKURCZE MIĘŚNI PO OPERACJACH, UNIERUCHOMIENIA GIPSEM. Hipoterapię stosowad można 

najwcześniej trzy miesiące po operacji i miesiąc po zdjęciu gipsu.  

- DYSPLAZJA STAWU BIODROWEGO -hipoterapia poprzez poprawny dosiad pozwala na prawidłowe 

centrowanie główki kości udowej w panewce stawu biodrowego. 

INNE SCHORZENIA I ZABURZENIA ROZWOJU: 

- ZESPOŁY GENETYCZNE, NP.: ZESPÓŁ DOWN’A  

- USZKODZENIA LUB NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE ANALIZATORÓW WZROKU I SŁUCHU 

- ZABURZENIA CHODU, RÓWNOWAGI I UTRZYMANIA PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA 

NIEZALEŻNIE OD ETIOLOGII  

- ZABURZENIA KOORDYNACJI WZROKOWO-RUCHOWEJ 

- ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

- OPÓŹNIENIE PSYCHORUCHOWE LUB NIECHARMONIJNY ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY O 

NIEUSTALONEJ ETIOLOGII 

- UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE 

- NADPOBUDLIWOŚD PSYCHORUCHOWA  

- ZABURZENIA EMOCJONALNE 

- AUTYZM I ZABURZENIA ROZWOJOWE Z CECHAMI AUTYZMU 

- DEPRESJE 

- ZABURZENIA ZACHOWANIA 

- NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE 

WSKAZANIA DO HIPOTERAPI U OSÓB DOROSŁYCH: 

Podobnie jak w postępowaniu terapeutycznym dzieci i młodzieży, tak i u osób dorosłych cele zajęd 

hipoterapeutycznych pokrywają się z celami terapii podstawowej prowadzonej w poszczególnych 

jednostkach chorobowych. Hipoterapia jest jej uzupełnieniem lub kontynuacją. Zajęcia z hipoterapii 

dopasowane są do potrzeb i możliwości pacjenta i uzależnione od rodzaju jednostki chorobowej i 

nasilenie objawów. Dzięki hipoterapii możemy uzyskad poprawę sprawności fizycznej pacjenta 

poprzez zmniejszenie spastyczności, poprawę lub utrzymanie siły mięśniowej oraz poprawę 

równowagi i koordynacji. Stanowi też profilaktykę antyprzykurczową w urazach czaszkowo-

mózgowych urazach kręgosłupa, stwardnieniu rozsianym, polineuropatiach i stanach po amputacji. 

Hipoterapia pozwala na poprawę ogólnej kondycji pacjenta oraz usprawnienie układu krążeniowo-

oddechowego, co jest szczególnie istotne w cukrzycy i chorobach układu krążenia. Terapia z koniem 

ma również szerokie zastosowanie w terapii chorób i zaburzeo psychicznych oraz resocjalizacji. Dla 

osób niepełnosprawnych jest szansą na aktywne życie i integracje społeczną (rekreacja i sport 

jeździecki paraolimpijskich).  

U osób dorosłych hipoterapię stosuję się najczęściej w następujących jednostkach chorobowych : 



- STWARDNIENIE ROZSIANE (SM) 

- STANY PO UDARZE MÓZGU 

- STANY PO URAZACH CZASZKOWO-MÓZGOWYCH 

- CHOROBY I ZABURZENIA PSYCHICZNE 

- UZALEŻNIENIA 

- PATOLOGIE SPOŁECZNE 

- INNE CHOROBY NARZĄDU RUCHU NA TLE NEUROLOGICZNYM I ORTOPEDYCZNYM 

PRZECIWWSKAZANIA DO HIPOTERAPI 

Przeciwwskazania dzielimy na bezwzględne, obowiązujące wszystkich i zawsze oraz względne, 

wymagające indywidualnej oceny dokonanej przez lekarza i hipoterapeutę. W tym ostatnim 

przypadku decyzję należy podjąd po dokładnym wyważenia korzyści płynących z hipoterapii i ryzyka 

związanego z istniejącymi przeciwwskazaniem. Nie sposób wymienid tu wszystkich przeciwwskazao,   

podane są tu więc tylko te najważniejsze i najczęściej spotykane. Każde schorzenie i każdego pacjenta 

należy traktowad indywidualnie, stale kontrolowad stan pacjenta podczas trwania hipoterapii, a w 

razie  wątpliwości zasięgnąd opinii lekarza. Zawsze należy pamiętad o tym, że hipoterapia nie jest 

jedyną metodą rehabilitacji, chod wyjątkową i niezwykle atrakcyjną. Istnieje wiele innych form 

usprawniania i w razie poważnych wątpliwości lepiej zalecid inną metodę niż narażad pacjenta na 

dodatkowe komplikacje.  

PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE: 

- silne uczulenie na kooską sierśd, pot, lub pyłki sienne znajdujące się w kooskiej sierści 

- stany zapalne ogólnoustrojowe, ostre choroby infekcyjne 

- podwyższona temperatura ciała  

- niewygojone rany, odleżyny lub skaleczenia 

- stany po świeżych złamaniach i operacjach (kręgosłup- minimum po 6 miesiącach od urazu, 

kooczyny – po 3 miesiącach, nie wcześniej niż po miesiącu od zdjęciu gipsu) 

- nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta np.: niepohamowany lęk przed koniem 

- odklejanie siatkówki oka, wzmożone ciśnienie śródgałkowe 

- pogorszenie stanu pacjenta  

- zwichnięcie i podwichnięcie stawów biodrowych 

- choroba Perthesa- w każdej fazie 

-  niestabilnośd szczytowo-obrotowa kręgów szyjnych C1-C2 występująca np.: w zespole Down’a 



- brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji siedzącej 

- skoliozy powyżej 20˚ Cobba 

- ostra faza choroby Scheuermana i jej postad obejmująca odcinek lędźwiowy 

- częsta skłonnośd do dyskopatii szczególnie lędźwiowej 

- kręgozmyk powyżej 0,5 cm 

- ZZSK – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 

- plecy płaskie, plecy wklęsłe, szpotawośd kolan 

- jałowe martwice kości- w każdej fazie choroby 

- miastenie 

- dystrofie mięśniowe stany ostre 

- hemofilia  

- ostre stany zapalne chorób 

- fazy zaostrzenia zaburzeo psychicznych 

- znaczna nadwaga  

- osteomalacja  

- wrodzona łamliwośd kości 

PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE: 

- padaczka z częstymi napadami 

- upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim  

- zaburzenia mineralizacji kości (osteoporoza) 

- utrwalone deformacje i zniekształcenia, silne, niedające się przezwyciężyd przykurcze, znaczne 

ograniczenia zakresu ruchu układu kostno-stawowego 

- przepuklina oponowo-rdzeniowa zlokalizowana w odc. Lędźwiowym  

- dyskopatia  

- hemofilia oraz inne skazy krwotoczne  

- określone schorzenia okulistyczne- wymagana konsultacja specjalisty 

 

 


