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Psy chorują. I te służbowe, i domowe. Większość chorób 
możemy leczyć. Często psy cierpią z powodu zatruć. Czasami ktoś 
specjalnie może chcieć otruć psa służbowego, szczególnie nara-
żone są na tego typu działania psy do wyszukiwania zapachu nar-
kotyków. Nie zawsze wiemy, co zjadły: być może stare jedzenie 
wyrzucone przez kogoś albo jakieś śmieci, czasami odchody in-
nych zwierząt, innym razem zatrute jedzenie. Są rasy tak łakome, 
że możemy nie zdążyć zobaczyć, co właśnie połknęły. Są i takie 
psy, które trzeba prosić o to, by jadły, bo mają wysublimowane 
potrzeby żywieniowe. Takie psie tadki-
-niejadki. Zdarzają się także alergie 
pokarmowe. I to coraz częściej, jak 
u ludzi. Przecież psiaki żyją w tym 
samym środowisku co my, 
ulegają tym samym czynni-
kom chorobotwórczym.

Kiedy jest zimno 
i pada śnieg, psy chodzą 
po sypanym solą śniegu. 
Gdy jest gorąco, może dojść 

Warto wiedzieć, jak udzielać pierwszej pomocy psom

Pierwsza pomoc dla psów/ Strona 16



do przegrzania. Zwierzęta pracujące nie mogą wybierać pogody, 
muszą wykonywać swoje obowiązki przy takiej aurze, jaka akurat 
panuje. Co prawda przepisy przewidują, że mogą być wyjątki. 
W przypadku psów policyjnych jest możliwość nie kierowania 
psa do pracy lub skrócenia jej, kiedy panują niekorzystne warunki 
atmosferyczne, czyli gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 
+25°C lub -15°C. W wielu jednak sytuacjach psy podejmują wte-
dy działania za zgodą przewodnika. 

Urazy powstają także podczas zabaw, a psy służbowe potra-
fią bawić się wyjątkowo intensywnie. Zwłaszcza, jeśli ćwiczą gry-
zienie. Niektóre „zabawy” prowadzą do uszkodzenia zębów. Psy 
bywają także nad wodą. W zasadzie większość z nich lubi wodę 
i potrafi pływać, ale nie wszyst-
kie za tym przepadają. Poza tym 
woda bywa zanieczyszczona, a na 
dnie mogą leżeć niebezpieczne 
przedmioty. Może być też za zim-
na albo za gorąca.

Policyjny pies patrolowo-tropiący  
o imieniu Killer ze swoim 

przewodnikiem. Brał udział 
w poszukiwaniu zaginionego 

człowieka przy bardzo niskich 
temperaturach. Przełożyło się to na 

późniejsze problemy ze stawami. 
Fot. Łukasz Stężycki



Bandzior podczas szkolenia z tropienia 
połknął rękawicę. Uratowany dzięki 

szybko udzielonej pomocy.
Fot. Karolina Wielg

Rabka podczas 
intensywnej zabawy 

połknęła zabawkę. 
Trzeba było ją 

operować. 
Fot. Jacek Falkenberg



Zdarzają się sytuacje, kiedy 
widzimy, że psu coś się dzieje, ale 
trudno określić, co się stało. Czasami zwie-
rzę zachowuje się „dziwnie”, nawet w sytuacji, 
kiedy nie nastąpił uraz albo o tym nie wiemy. 
Trudno wtedy udzielić pierwszej pomocy. Zda-
rza się, że nawet u weterynarza ciężko zna-
leźć odpowiedź na pytanie, co się stało. Jeśli 
pies zachowuje się nietypowo, np. porusza się 
dziwnie, skomle, był aktywny, a teraz cały czas 
śpi, trzeba reagować. Są jednak takie sytuacje, kiedy pomimo 
wykonania wielu badań nadal nie wiadomo, co się dzieje. Wtedy 
trzeba obserwować czworonoga.

Wszystkie psy narażone są na działanie wielu niebezpiecz-
nych czynników. Pewne zagrożenia pochodzą ze strony człowie-
ka, który chce zranić psa, np. postrzelić go czy otruć. Zdarzają 
się też nieszczęśliwe wypadki, jak potrącenie przez samochód 
czy zderzenie z drzewem. Czasami zagrożenie spowodowane jest 
chorobą, której przecież nie zawsze jesteśmy świadomi.

Warto zadbać więc o swojego psa i nie dać 
się zaskoczyć nieprzewidzianym sytuacjom.

Czasem widać, że 
psu coś dolega, choć 
nie wiadomo, co 
konkretnie 

Mamy nadzieję, że wkrótce 
będzie można nadrobić 
wszystkie psie szkolenia 

zawieszone w czasach 
pandemii
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