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Wstęp

Hortiterapia znajduje coraz więcej zwolenników, choć w Polsce nadal jest mało
rozpowszechniona. Nazywana też ogrodoterapią opiera się na roślinach – głównym elemencie terenów zieleni, w tym ogrodów. Rośliny sprawiają, że otoczenie
jest nie tylko przyjemne wizualnie, ale także pobudza inne zmysły.
Niedocenianym zmysłem jest dotyk, pozwalający na doświadczanie tekstury,
grubości, twardości, ciepłoty roślin, ale też wpływającym na rozwój umysłowy,
fizyczny, a nawet społeczny ludzi.
Jednymi z modnych ostatnio roślin są trawy. Mogą one być wykorzystane
w terapii dzięki różnym kształtom i kolorom liści oraz kwiatostanów, ukazujących się od wiosny do jesieni, dekoracyjnych też zimą. Trawy znajdują zastosowanie w stymulacji wielu zmysłów, których funkcjonowanie u ludzi może
być zaburzone. Odbieranie roślin poprzez wzrok, zapach, dotyk i słuch oraz
przebywanie w ich otoczeniu definiowane jest jako hortiterapia bierna. Jest ona
wskazana nie tylko dla osób z dysfunkcjami fizycznymi, czy psychicznymi. U ludzi zdrowych, m.in. zmniejsza napięcie i stres, poprawia koncentrację i pamięć.
W hortiterapii, oprócz roślin zielnych, cenne są także drzewa i krzewy, ze
względu na bogactwo cech plastycznych. Przydatne są one także w sylwoterapii,
a za ich pomocą można tworzyć ścieżki dydaktyczne. Ogrody terapeutyczne
muszą być jednak przyjazne i bezpieczne dla osób w nich przebywających. Zatem
należy znać rośliny trujące i drażniące.
Na wiele zmysłów, choć z pewnością w dużym stopniu na smak, działają także
warzywa i grzyby jadalne. Ich uprawa i przetwarzanie są wskazane w hortiterapii
czynnej. Aktywność w ogrodzie pomoże zatem usprawnić chorych w zakresie
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Wstęp

fizycznym, intelektualnym, ale także społecznym i zawodowym. Wspólna praca
sprzyja nawiązywaniu kontaktów i poprawie relacji z innymi. Zdobycie umiejętności ogrodniczych może stworzyć perspektywy na rynku pracy osobom
bezrobotnym, czy wykluczonym społecznie.
Projektując ogród terapeutyczny, warto rozważyć nie tylko jego prozdrowotny i estetyczny charakter. Wzbogacając przestrzeń, poprzez wprowadzenie
roślin przyjaznych zwierzętom, jednocześnie tworzy się im środowisko do życia.
Bioróżnorodność pozwala utrzymać równowagę wśród mieszkańców ogrodu
i uzyskać lepszą zdrowotność roślin.
Hortiterapia wspomaga leczenie tradycyjne w wielu aspektach. Przykładem
może być wykorzystanie jej elementów w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową. Przeprowadzana jest w licznych placówkach, np. warsztatach terapii zajęciowej, czy też ośrodkach pielęgnacyjno-opiekuńczych (np. w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu).
Przemiany demograficzne w Unii Europejskiej powodują, że powiększa się
udział osób starszych w społeczeństwie. Programy aktywizacji seniorów i poprawy jakości ich życia przewidują wykorzystanie m.in. zajęć ogrodniczych, jako
jednej z tańszych form służących podtrzymaniu więzi społecznych i terapii. Sytuacja ta stwarza też nowe szanse zawodowe dla terapeutów, chcących poszerzyć
swoje kwalifikacje o umiejętność wykorzystania roślin.
Szybki rozwój technologiczny, którego jesteśmy świadkami, niesie ze sobą
niebezpieczeństwo uzależnienia od urządzeń cyfrowych. Z jednej strony są one
nieodzowne we współczesnym świecie, z drugiej wykorzystywane bez umiaru
prowadzą do otępienia i zaburzeń w kontaktach społecznych. Szczególnie narażoną grupą są dzieci i młodzież. Remedium może być powrót do natury, przebywanie na wolnym powietrzu i wykonywanie czynności związanych z uprawą
i pielęgnacją roślin.
Zarysowane zagadnienia są szczegółowo omówione w monografii, którą oddajemy do rąk Czytelników. Poruszone tematy nie wyczerpują wiedzy z zakresu
hortiterapii, ale z pewnością przyczynią się do jej poszerzenia i rozpropagowania.
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Autorom, Recenzentom i Redaktorom, za ogromny trud i zaangażowanie, dzięki którym mogła powstać niniejsza
publikacja.
Wyrażam także nadzieję, że zaprezentowane teksty będą źródłem inspiracji
dla wszystkich, którym idea hortiterapii jest bliska. Osobom, które znajdą się
w kręgu jej oddziaływania, życzę, by w jak najszerszym wymiarze odczuły zbawienne efekty przebywania wśród roślin.
Agnieszka Krzymińska

Monika Henschke
Katedra Roślin Ozdobnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Znaczenie traw ozdobnych w hortiterapii

Streszczenie

Powszechne występowanie traw w przyrodzie powoduje, że odgrywają
one ważną rolę w życiu człowieka. Od tysięcy lat towarzyszą mu w jego
egzystencji. Oddziałują na jego zmysły. Są roślinami zielnymi, które
pod wpływem pogody dynamicznie zmieniają swój wygląd w ciągu
roku. Charakterystyczna budowa morfologiczna, czyli wąskie i długie
liście, kwiaty o zredukowanym okwiecie, ale z puszystymi włoskami
lub ośćmi oraz mocne, puste w środku źdźbła, wyróżniają je wśród
innych roślin i powodują, że są polisensoryczne. Oznacza to, że rośliny
te można poznawać za pomocą wielu zmysłów. Duże znaczenie ma ich
wygląd, ale także możliwość dotykania, słuchania szumu liści. Trawy są
alergenne, więc ich dobór w ogrodach terapeutycznych powinien być
uzależniony od wrażliwości pacjentów. Łatwość rozmnażania, uprawy
i szybkie tempo wzrostu niektórych gatunków mogą być inspiracją wielu
tematów zajęć terapeutycznych dla różnych grup pacjentów. Poza tym
trawy są odporne na choroby i szkodniki, co dodatkowo wpływa na ich
popularność.

Słowa kluczowe alergeny, ogród, trawy, terapia ogrodnicza, uprawa, zmysły

Wstęp
Trawy zawsze odgrywały dużą rolę w życiu ludzi. Zarówno gatunki zbożowe, jak
i pastewne są przede wszystkim bardzo ważnym źródłem pożywienia. Kształtują środowisko egzystencji człowieka, tworząc zbiorowiska trawiaste, które
mają wpływ na klimat oraz mikroklimat. Chronią gleby przed erozją wietrzną

Joanna Bykowska
Katedra Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rośliny drzewiaste w hortiterapii

Streszczenie

Ozdobne drzewa, krzewy, krzewinki i pnącza są jednymi z najważniejszych elementów zarówno w krajobrazie otwartym, jak i terenach zieleni kształtowanych przez człowieka. Mogą pełnić również istotną rolę
w hortiterapii, realizowanej w formie biernej i czynnej. Z powodu dużego zróżnicowania odbiorców ogrodolecznictwa pod względem wieku,
sprawności fizycznej i psychicznej oraz sytuacji życiowej, a także realizacji
zajęć w różnych ośrodkach, niemożliwe jest przygotowanie jednego
uniwersalnego doboru roślin drzewiastych do ogrodów terapeutycznych.
Wiele gatunków łączy w sobie cechy pożądane z niepożądanymi, dlatego
przydatność każdego z nich powinna być rozpatrywana indywidualnie.
Ogromne bogactwo gatunków i odmian, zwłaszcza krzewów, umożliwia
tworzenie kompozycji atrakcyjnych przez cały rok. W każdym ogrodzie
terapeutycznym cenne będą rośliny o barwnych liściach lub pędach, dekoracyjnym kwitnieniu (zarówno pod względem terminu i obfitości, jak
również barwy i zapachu kwiatów) oraz wytwarzające jadalne owoce.
Z drzew w nowo aranżowanych założeniach najwartościowsze będą odmiany o koronie kulistej lub stożkowatej. Szczególną uwagę należy natomiast
zwrócić na rośliny kłujące oraz posiadające właściwości trujące.

Słowa kluczowe hortiterapia, ogród terapeutyczny, terapia czynna i bierna, rośliny trujące,
rośliny kłujące, jadalne owoce, dekoracyjne pędy, rośliny pachnące

Beata Janowska
Katedra Roślin Ozdobnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Czy ozdobne rośliny zielne mogą być
niebezpieczne dla zdrowia?

Streszczenie

W trakcie ewolucji rośliny wytworzyły specyficzne, mechaniczne i chemiczne, sposoby obrony. Do ochrony służą im ciernie, kolce i parzące
włoski. Liczne gatunki mają gorzki lub ostry smak. Wydzielają także często
bardzo intensywny zapach, nieakceptowany przez zwierzęta. Trujące właściwości roślin spowodowane są występowaniem metabolitów wtórnych,
nagromadzonych często w bardzo dużych ilościach. Skutecznie chronią
one rośliny przed chorobotwórczymi grzybami, bakteriami i wirusami.
Ponadto sprawiają, że rośliny nie są zjadane przez owady, ptaki i inne
zwierzęta roślinożerne. Rośliny produkują i akumulują nie tylko pojedyncze metabolity wtórne, ale także mieszanki metabolitów należących do
różnych klas. Trujące substancje mogą znajdować się w różnych organach
roślinnych – liściach, owocach, nasionach, organach spichrzowych. Zdarza
się też, że trujące są całe rośliny. Rośliny o właściwościach trujących mają
swoich przedstawicieli wśród roślin jednorocznych, dwu- i wieloletnich,
w tym geofitów. Ich znajomość jest niezbędna, a unikanie konieczne, przy
tworzeniu ogrodu terapeutycznego.

Słowa kluczowe ozdobne rośliny trujące, toksyny

Wstęp
Ozdobne rośliny zielne sadzone w ogrodach i terenach zieleni przyciągają barwą
i zapachem. Wykorzystywane są także przy projektowaniu placów zabaw dla
dzieci i ogrodów terapeutycznych. Dobór gatunków uzależniony jest od ich

Jolanta Lisiecka
Katedra Warzywnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Mniej znane warzywa liściowe
do ogrodów terapeutycznych

Streszczenie

W ogrodach terapeutycznych warzywa uprawia się równie często jak
rośliny ozdobne. Bogactwo barw, kształtów i faktur oraz smaków i zapachów sprawia, że doskonale nadają się do stymulacji zmysłów i sprawdzają
w hortiterapii. W pracy przedstawiono cztery gatunki mniej znanych
warzyw liściowych, które nadają się do ogrodu terapeutycznego – są
niezbyt wymagające, proste w uprawie i mają stosunkowo krótki okres
wegetacji. Świetnie też oddziałują na zmysły i mogą być wykorzystane
np. na warsztatach kulinarnych.

Słowa kluczowe uprawa, boćwina, jarmuż, roszponka, rukola

Wstęp
Warzywa są roślinami zielnymi, które na surowo lub po ugotowaniu mogą
stanowić pożywienie dla ludzi (Szweykowska i Szweykowski 2003). Na kuli ziemskiej występuje około osiem tysięcy gatunków roślin, które mogłyby być traktowane jako warzywa (Knaflewski 2007). Obecnie na świecie uprawia się około
250 gatunków, a w Polsce 50–60 gatunków roślin warzywnych (Nowiński 1977,
Szweykowska i Szweykowski 2003, Knaflewski 2007). W ostatnich latach wzrosło
zainteresowanie uprawą nowych, mało znanych gatunków oraz tych, które
z różnych względów popadły w zapomnienie (Durau 2013).
Warzywa stanowią niejednorodną morfologicznie i genetycznie grupę roślin o zróżnicowanym znaczeniu fizjologicznym i ekonomicznym (Nowiński
1977, Szweykowska i Szweykowski 2003). W Polsce klasyfikacja warzyw opiera się

Luiza Dawidowicz, Marek Siwulski
Katedra Warzywnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Grzyby wielkoowocnikowe w hortiterapii

Streszczenie

Wiele gatunków grzybów uprawianych na skalę wielkotowarową nadaje
się również do uprawy amatorskiej. Grzyby można uprawiać w różnych
miejscach, w których stosuje się hortiterapię, m.in. w ogrodzie i domu,
a samodzielnie uzyskane owocniki wykorzystywać w kuchni jako smaczne
i wartościowe potrawy. Uprawa grzybów może być bardzo przyjemnym
zajęciem i dawać wiele satysfakcji. Jest ona prosta i nie wymaga dużych
nakładów finansowych. Uprawę amatorską grzybów można z powodzeniem
prowadzić z dziećmi, osobami starszymi oraz chorymi i niepełnosprawnymi.
Uczestniczenie w przygotowaniu podłoży do uprawy, szczepieniu grzybnią
czy też w zbiorach może rozładowywać stres, poprawiać nastrój oraz pozytywnie wpływać na przebieg rehabilitacji u osób chorych lub niepełnosprawnych. Praca z grzybami dostarcza wielu doznań dotykowych, wzrokowych,
słuchowych i zapachowych, a podczas przygotowywania potraw również
smakowych. Gatunkami szczególnie polecanymi do wykorzystania w hortiterapii mogą być m.in. boczniaki, shiitake, pierścieniak i lakownica lśniąca.

Słowa kluczowe grzyby jadalne, uprawa grzybów, grzyby w ogrodzie, podłoża, boczniak,
shiitake, pierścieniak, reishi

Wstęp
Grzyby wielkoowocnikowe wykorzystywane są przez człowieka od bardzo dawna. Znano i spożywano je w starożytnej Grecji, Mezopotamii i Egipcie, stosowano
w medycynie ludowej Dalekiego Wschodu – w Chinach, Indiach, Japonii, Korei,

Agnieszka Krzymińska
Katedra Roślin Ozdobnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dotyk w hortiterapii

Streszczenie

Właściwie dobrane rośliny w ogrodzie, jak również odpowiednio opracowane programy zajęć ogrodniczych mogą wpływać na stymulację zmysłu dotyku. Doznania odbierane m.in. przez dłonie i stopy poprawiają
samopoczucie odbiorców hortiterapii. Wzmagają także proces uczenia
się, poznawania świata, poprawiają relacje społeczne.

Słowa kluczowe dotyk, terapia ogrodnicza

Wstęp
W mowie ludzkiej znajdują się określenia związane z dotykiem. Mówi się, że coś
nas porusza, pewne osoby działają nam na nerwy, że problemy mogą być ostre,
drażliwe, z niektórymi trzeba obchodzić się w rękawiczkach. Może to świadczyć
o tym, że dotyk w życiu człowieka, wbrew pozorom, pełni ważne funkcje.
Lekarze w Stanach Zjednoczonych zalecają dotykanie wcześniaków, ponieważ
dzięki temu niemowlęta szybciej osiągają prawidłową wagę, w krótszym czasie
stają się aktywne z szybciej rozwiniętym systemem nerwowym (Ackerman
1994).
Dotykanie różnych przedmiotów często jest zabraniane. Zakazy dotyczą nie
tylko dzieci, ale i dorosłych. Być może jest to jeden z powodów, dla których zdrowi ludzie odbierają bodźce z otoczenia przede wszystkim za pomocą wzroku.
Mając świadomość, jaki w dotyku jest dany przedmiot, pomijane są bodźce

Janusz Nowacki, Marek Bunalski, Paweł Sienkiewicz
Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Fauna jako istotny element hortiterapii

Streszczenie

Człowiek interesował się zwierzętami od początku swego istnienia, choć
motywy tego zainteresowania zmieniały się na przestrzeni rozwoju cywilizacji. W pracy przedstawiono najważniejsze ekologiczne funkcje fauny
w ekosystemach, co wprost przekłada się na różnorodność biologiczną.
Zaprezentowano także relacje między człowiekiem a fauną na przestrzeni
dziejów. Okazuje się, że zwierzęta były zawsze obecne w świadomości
człowieka i odcisnęły trwałe piętno na sposobie postrzegania przez niego
świata. Stymulowały jego zmysły, napawajając go zachwytem lub lękiem,
nigdy jednak nie pozostawiały człowieka obojętnym. Intensywny rozwój aglomeracji miejskich doprowadził do izolacji człowieka od natury.
Współcześnie pojawiła się potrzeba takiej aranżacji otoczenia, która
umożliwiałaby bliższy kontakt z przyrodą.
W opracowaniu zaprezentowano możliwości zadbania o obecność fauny
w ogrodach terapeutycznych. Zwrócono uwagę na możliwość wprowadzenia i utrzymania w przestrzeni ogrodów przedstawicieli różnych grup
systematycznych zwierząt, szczególnie pożądanych z punktu widzenia
realizacji hortiterapii.

słowa kluczowe fauna, funkcje zwierząt, ogród, hortiterapia

Wstęp
Przykładem wzorcowego ogrodu terapeutycznego może być z pewnością biblijny
Eden. W ogrodzie tym człowiek odnajdował wszystkie elementy niezbędne do
życia w warstwie fizycznej, psychicznej i duchowej. Ogród ten, odpowiadając

Beata Płoszaj-Witkowska, Natalia Kluczkowska
Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Drzewa korzystnie wpływające na zdrowie
Koncepcja ścieżki dydaktycznej na terenie parku
w Kortowie w Olsztynie

Streszczenie

W pracy przedstawiono koncepcję ścieżki dydaktycznej o tematyce zdrowotnej na terenie parku w Kortowie w Olsztynie. Ścieżka ma formę szlaku,
w którego pobliżu urosną drzewa i krzewy o właściwościach zdrowotnych
oraz z przeznaczeniem do sylwoterapii. Każdy obiekt ścieżki zostanie oznaczony tabliczką z kodem Quick Rosponse (QR) Code. Po zainstalowaniu
aplikacji w smartfonie QR Code będzie odsyłać na stronę internetową,
na której można znaleźć informacje na temat wpływu rośliny na zdrowie,
a także o jej lokalizacji na ścieżce dydaktycznej. Wzdłuż ścieżki zaplanowano
również ławki, a przy drzewach służących sylwoterapii zostaną umocowane
poręcze ułatwiające kontakt z drzewem dla osób z niepełnosprawnością
ruchową. Ścieżka zostanie dostosowana dla osób z różnym typem niepełnosprawności, dlatego jej powierzchnia będzie utwardzona, antypoślizgowa
i pozbawiona progów, dzięki czemu na szlaku uniknie się barier komunikacyjnych. Ze ścieżki dydaktycznej będą mogły korzystać osoby w różnym
wieku (zarówno dzieci, młodzież, dorośli, jak i osoby starsze), zdrowe lub
wykazujące niepełnosprawność ruchową i umysłową.

Słowa kluczowe Kortowo, ścieżka dydaktyczna, sylwoterapia, drzewa, krzewy

Wstęp
Drzewa i krzewy towarzyszą człowiekowi od pradawnych czasów. Każdy lubi
spędzać czas, spacerując po lesie, leżeć na hamaku pod koronami drzew, a małe
dzieci chętnie wdrapują się na drzewa lub uczestniczą w zabawach w domkach
na drzewach (Himmel 2008).

Anita Schroeter-Zakrzewska
Katedra Roślin Ozdobnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zmniejszenie ryzyka cyfrowej demencji
przez kontakt z przyrodą

Streszczenie

Media cyfrowe wkroczyły w niemalże wszystkie strefy współczesnego
życia. Przesiadując godzinami przed ekranami telewizorów, monitorów,
tabletów czy smartfonów szczególnie młode pokolenie pozbawia się
umiejętności skupienia, jasnego myślenia, kreatywności i skazuje na
rozwój chorób cywilizacyjnych. Wskazanie alternatywy do spędzania
wolnego czasu bez dostępu do urządzeń cyfrowych może przyczynić się
do zmniejszenia ryzyka uzależnień. Alternatywą taką może być spacer
po lesie, parku, praca w ogródku, co jak dowiodło szereg badań, wywiera
pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka.

Słowa kluczowe cyfrowa demencja, deficyt natury, uzależnienie od Internetu

Wstęp
Żyjemy w czasach szybkiego rozwoju technologicznego. Obecnie życie bez
telewizji, komputera, smartfonu czy dostępu do Internetu jest niemalże niemożliwe. Media cyfrowe, które stały się nieodzownym narzędziem aktywności
współczesnego człowieka, przyczyniły się do zwiększenia mobilności. Niewątpliwie korzyści płynące z tego faktu przyniosły nie tylko udogodnienia, ale stały
się także źródłem wielu zagrożeń szczególnie dla młodego pokolenia, które nie
zna czasów bez komputera czy telefonu komórkowego. Tabela 1 przedstawia
sposoby korzystania z technologii i mediów w zależności od wieku i płci (Batorski 2015).

Piotr Lewandowski
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uwarunkowania społeczno-formalne hortiterapii
w Unii Europejskiej i Polsce
Część 1. Ekonomia i demografia senioralna

Streszczenie

W pracy zaprezentowano uwarunkowania demograficzne i ekonomiczne Unii Europejskiej oraz Polski wpływające na możliwości rozwoju
hortiterapii w nieodległej przyszłości. Odnosi się to głównie do grupy
docelowej, jaką są osoby starsze (w wieku poprodukcyjnym). W perspektywie czasowej ta populacja będzie w społeczeństwach europejskich
najszybciej powiększać się liczebnie. Horiterapia może być traktowania
również jako forma terapii prozdrowotnej i prewencyjnej. Relatywnie
niskie koszty realizacji pozwalają na jej promocję adresowaną do grupy
docelowej, jaką są seniorzy.

Słowa kluczowe hortiterapia, społeczeństwo, ekonomia seniorów, starzenie się społeczeństwa, demografia, Unia Europejska

Wprowadzenie
O roli hortiterapii jako specyficznej formie, wspomagającej inne rodzaje terapii
leczniczych napisano już wiele publikacji, nadając jej różne nazwy, m.in. ogrodoterapia, ogrodolecznictwo, hortikuloterapia, terapia ogrodnicza, terapia zielenią
czy zielona terapia (Górska-Kłęk i in. 2009, Latkowska i Miernik 2012, Cylkowska-Nowak i Tobis 2014, Płoszaj-Witkowska 2014, Dąbski i in. 2015). Hortiterapia może
być też elementem znacznie szerszego socjoogrodnictwa (ang. socio-horticulture), które jako dziedzina interdyscyplinarna obok relacji człowiek-roślina (w tym
wpływu roślin na fizyczne i psychiczne zdrowie człowieka, jego zachowanie
i stosunki międzyludzkie) obejmuje różne formy terapii ogrodniczej, a także

Piotr Lewandowski
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uwarunkowania społeczno-formalne hortiterapii
w Unii Europejskiej i Polsce
Część 2. Psychologia starości i polityka senioralna

Streszczenie

W pracy zaprezentowano uwarunkowania psychologii starzenia oraz
polityki społecznej w stosunku do seniorów w krajach Unii Europejskiej
i Polsce. Wskazano, jak mogą one wpływać na możliwości rozwoju hortiterapii w perspektywie czasowej. W świetle zmian demografii w krajach
Unii Europejskiej oraz sytuacji ekonomicznej seniorów – szczególnie
w Polsce – rola hortiterapii jest dotychczas niedoceniana. Jako relatywnie tania może wspomagać inne metody terapeutyczne. Istotne jest
również to, że pełni ona bardzo ważną funkcję integracyjną, mogącą
włączać seniorów w życie społeczne. Dlatego też w ramach różnych
programów unijnych obejmujących inkluzję społeczną hortiterapia
mogłaby być promowana jako tania i efektywna forma wspierania tego
procesu.

Słowa kluczowe hortiterapia, społeczeństwo, starzenie się społeczeństwa, psychologia
starości, społeczna polityka senioralna, Unia Europejska

Wprowadzenie
Szeroki przegląd literatury opisującej hortiterapię jako metodę wspomagającą
inne rodzaje terapii leczniczych zaprezentowano w części pierwszej (Lewandowski 2017). Zawiera ona uwarunkowania demograficzne oraz ekonomiczne Unii
Europejskiej i Polski wpływające na możliwości rozwoju hortiterapii w perspektywie czasowej, w stosunku do seniorów. Jak wskazano, osoby w jesieni życia
są grupą demograficzną, która w krajach Unii Europejskiej będzie dynamicznie powiększała swój udział w ich społeczeństwach. Szczególnie odnosi się to do Polski,

Aleksander Kolański, Mariusz Warachim
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

Hortiterapia w interdyscyplinarnej terapii
pacjentów z dysfunkcjami mózgu o różnej etiologii

Streszczenie

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu (ZPO) oferuje przewlekle chorym pacjentom profesjonalne usługi
pielęgnacyjne, opiekuńcze oraz terapeutyczne, a ponadto od początku
swojej działalności realizuje ponadstandardowe programy terapeutyczne
dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Terapeutyczny ogród
zimowy, który powstał przy ZPO w Toruniu w 2012 roku, jest miejscem,
w którym prowadzona jest hortiterapia w ramach interdyscyplinarnej
terapii chorych z uszkodzeniem mózgu. W pracy przedstawiono udział
hortiterapeuty w kompleksowej rehabilitacji pacjenta, prowadzonej
przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny.

Słowa kluczowe hortiterapia, rehabilitacja, ogród terapeutyczny, uszkodzenie mózgu

Wstęp
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu
(ZPO) tworzą cztery oddziały opieki całodobowej o profilu pielęgnacyjno-opiekuńczym, opiekuńczo-leczniczym (w tym dla chorych w stanie apalicznym)
oraz o profilu psychogeriatrycznym. W oddziałach całodobowych przebywa
115 pacjentów. Są to chorzy z ograniczoną zdolnością do samodzielnego poruszania się, niekwalifikujący się do leczenia szpitalnego i aktywnej rehabilitacji,
a wymagający stałej profesjonalnej pielęgnacji i kontynuacji leczenia farmakologicznego.

Beata Depczyńska
Warsztat Terapii Zajęciowej „Wspólna Droga” w Luboniu

Hortiterapia środkiem do wszechstronnego
usprawniania – na przykładzie warsztatu
terapii zajęciowej

Streszczenie

Warsztaty terapii zajęciowej będące miejscem, w którym realizuje się założenia rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz leczniczej wykorzystują
hortiterapię przy wszechstronnym usprawnianiu uczestników. Działania
z zakresu hortiterapii mogą być podejmowane w każdej pracowni organizowanej na terenie warsztatu i uwzlędniać indywidualne potrzeby
terapeutyczne poszczególnych uczestników. Kompleksowe działania
terapeutyczne wykorzystujące hortiterapię wpływają na poprawę społecznego, poznawczego, fizycznego i psychicznego funkcjonowania
uczestników, polepszenie ich ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia
oraz jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym uczęszczających do warsztatu. Hortiterapia
stwarza także warunki do realizacji atrakcyjnych, wielozakresowych
zadań w różnorodnej scenerii przyrodniczej.

Słowa kluczowe hortiterapia, warsztat terapii zajęciowej, rehabilitacja

Wstęp
Haller i Kramer (2006) podając definicję hortiterapii, wskazują, że jest to profe-

sjonalnie prowadzona, zorientowana na kliencie terapia wspomagająca, która
wykorzystuje aktywności w ogrodzie do osiągnięcia specyficznych celów terapeutycznych lub rehabilitacyjnych jej uczestników. Davis (1994) uważa, że jako
tak zwana „zielona terapia” uzupełnia tradycyjne metody rehabilitacji i terapii
poprzez aktywne oraz bierne korzystanie z ogrodu bazując na wrodzonej potrzebie kontaktu człowieka z przyrodą. Ogrodoterapia łączy wspólne działanie

Beata Depczyńska
Warsztat Terapii Zajęciowej „Wspólna Droga” w Luboniu

Wykorzystanie ogrodoterapii w procesie
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową

Streszczenie

Ogrodoterapia jako jedna z metod kinezyterapeutycznych, wchodząca
w skład terapii wspierającej, może być z sukcesami wykorzystywana
w usprawnianiu osób z niepełnosprawnością ruchową. Zaburzenia w zakresie motoryki małej i dużej wpływają na funkcjonowanie człowieka –
na jego samodzielność w wykonywaniu czynności życia codziennego
oraz na jakość życia. Istnieje wiele sposobów na prowadzenie terapii
ogrodowej osób z niepełnosprawnością ruchową służącej wielozakresowemu usprawnianiu zaburzonego układu kostno-mięśniowo-stawowego.

Słowa kluczowe hortiterapia, rehabilitacja, niepełnosprawność ruchowa

Wstęp
Ogrodoterapia stanowi istotną formę usprawniania osób z niepełnosprawnością ruchową. Uzupełnia tradycyjne metody rehabilitacji i terapii poprzez
aktywne oraz bierne korzystanie z ogrodu (Górska-Kłęk, Adamczyk, Sobiech,
2009). Aktywność fizyczna realizowana w formie ćwiczeń kształtuje parametry
biomechaniczne organizmu wywierając wpływ m.in. na układ ruchu oraz krążeniowo-oddechowy (Woźniewski 2009).
Zamieszczone w pracy przykłady form usprawniania osób z niepełnosprawnością ruchową dzięki wykorzystaniu ogrodoterapii wynikają z własnych obserwacji
oraz doświadczeń autorki.

