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Większa ilość psów przystępowała do egzaminów specjal-
ności terenowej niż gruzowiskowej i na tych egzaminach zano-
towano wyższą zdawalność. Taki rozkład może wynikać ze 
specyfiki szkolenia. Ćwiczenia na gruzowiskach wymagają 
dostępu do odpowiednich miejsc, sprzętu i niekiedy również 
specjalnego przeszkolenia przewodników. Psy gruzowiskowe 
pracują na zdecydowanie odmiennym podłożu niż psy tereno-
we. Muszą zostać przygotowane do poruszania się po gruzo-
wiskach, do których często przewodnicy mają ograniczony 
dostęp.

Spośród 288 psów, które w 2014 roku przystąpiły do egzami-
nów terenowych i gruzowiskowych, pozytywny wynik egzaminu 
uzyskało 171 psów (59%). Wysoki poziom egzaminów utwier-
dza w przekonaniu, że ratowaniem ludzkiego życia zajmują się 
najlepiej wyszkolone psy.
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Zoofizjoterapia (fizjoterapia weterynaryjna, rehabilitacja fi-
zyczna) to dziedzina z pograniczna nauk weterynaryjnych [19, 
21], która ma ogromną perspektywę rozwoju w naszym kraju. 
W Stanach Zjednoczonych jest znana od lat osiemdziesiątych 
XX wieku i uznawana przez lekarzy weterynarii [21]. Warto 
propagować tę formę terapii zwierząt oraz uświadamiać wła-
ścicielom, hodowcom oraz lekarzom weterynarii, aby trakto-
wali ją jako metodę zapobiegającą kontuzjom, wspomagającą 
leczenie lub nawet będącą terapią alternatywną [8, 11, 17, 19, 
21, 22, 31]. 

Rehabilitacja fizyczna zwierząt to pole działań, w którym wy-
korzystywane są różne metody lecznicze [11, 13, 17, 19, 21]:

owczarków niemieckich. Najmniejszą popularnością wśród la-
bradorów i owczarków niemieckich cieszył się egzamin na psa 
gruzowiskowego klasy I. Pozytywny wynik uzyskało w nim 7 la-
bradorów (na 21 przystępujących) i tylko jeden owczarek nie-
miecki (na 7 przystępujących). Wśród psów rasy border colie 
tylko 4 zdobyły licencję psa gruzowiskowego klasy 0 (rys. 2).

Z przeprowadzonej analizy wynika, że najliczniej reprezento-
wanymi rasami wśród psów przystępujących do egzaminów w 
2014 roku były: labrador retriver, owczarek niemiecki i border 
colie. Są to rasy najczęściej szkolone do pracy w ratownictwie, 
co może oznaczać, że w opinii przewodników są rasami najbar-
dziej predysponowanymi do tego rodzaju pracy.

• kinezyterapia, czyli terapia ruchem, wykorzystująca ćwi-
czenia czynne i bierne; 

• fizykoterapia – duży obszar działań wykorzystujący w tera-
pii czynniki fizyczne, np. światło lasera, pole magnetyczne, prąd 
elektryczny, wodę; 

• techniki manualne – w tej grupie wyróżnia się m.in. aku-
punkturę, masaż i chiropraktykę.

Według Millisa i wsp. [21] oraz Kaniewskiej [17], pomysł za-
stosowania zabiegów rehabilitacyjnych u zwierząt nie jest nowy, 
gdyż wiele schematów postępowania leczniczego u ludzi opra-
cowano na podstawie modeli zwierzęcych – to na nich prowa-
dzono pierwsze badania. Obecne schematy postępowania 
leczniczego opracowane na potrzeby ludzi są dostosowywane i 
wykorzystywane w rehabilitacji zwierząt. Część technik zoofi-
zjoterapeutycznych wywodzi się z medycyny ludzkiej stosowa-
nej od dawna w krajach azjatyckich, np. masaż lub akupunktura 
[1]. Jednak część zabiegów fizykalnych (np. hydroterapia) oraz 
masaż (biczami wodnymi, wiechciem słomy) stosowano na ko-
niach utrzymywanych na ziemiach polskich już w okresie przed-
wojennym, a ich wykonywaniem zajmowali się lekarze wywo-
dzący się z lwowskiej szkoły weterynaryjnej. 

Wiele jest przyczyn niechęci do stosowania zoofizjoterapii, 
za podstawową należy jednak uznać brak rzetelnych informacji 
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Rys. 2. Zdawalność egzaminów przez psy poszczególnych ras 
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• poprawa komfortu ogólnego i możliwości ruchowych pacjenta; 
• poprawa ogólnego samopoczucia chorego poprzez zacho-

wanie jego możliwości krążeniowo-oddechowych i odporności 
na zmęczenie.

W Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej, które 
przodują w wykorzystaniu fizjoterapii w medycynie weterynaryj-
nej, w ostatnim dziesięcioleciu wzrosło zapotrzebowanie na 
tego rodzaju usługi. Wymusiło to podjęcie wielu badań, w któ-
rych potwierdzono skuteczność stosowania terapii. Na ich pod-
stawie, np. w USA, zostały opracowane przewodniki dostarcza-
jące informacji na temat stosowanych terapii, a liczne organiza-
cje zajmujące się leczeniem zwierząt zjednoczyły się by promo-
wać zoofizjoterapię w profilaktyce i leczeniu [21, 31, 33]. Dało to 
wymierny efekt we współpracy między lekarzami weterynarii i 
zoofizjoterapeutami, czego zdecydowanie brakuje w Polsce. Za 
naszą zachodnią granicą, na zdecydowanie większą skalę niż w 
Polsce, prowadzi się badania z zakresu wykorzystania metod 
fizjoterapeutycznych w leczeniu różnych gatunków zwierząt, or-
ganizowane są szkolenia i konferencje, a tym samym skutecz-
niej leczy się zwierzęta. Do tego niezbędne jest odpowiednie 
kształcenie, wymiana doświadczeń oraz ścisła współpraca róż-
nych organizacji. Profesjonalnie zoofizjoterapia stosowana jest 
w Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji, 
Holandii, w Niemczech, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych [21]. 

Z założenia fizjoterapia weterynaryjna dotyczy pacjenta, ja-
kim jest zwierzę. Dlatego, by mogło dojść do terapii, niezbędna 
jest relacja: właściciel zwierzęcia (zwierzę – pacjent) – lekarz 
weterynarii – zoofizjoterapeuta. Taka trójpoziomowa relacja jest 
trudna i wymaga od każdej ze stron chęci współdziałania, co w 
rzeczywistości często okazuje się murem nie do przebicia. Nie-
zbędnym minimum we właściwym współdziałaniu jest wiedza, 
bez której zoofizjoterapeuta nie może zaproponować swoich 
usług pacjentowi. Tej wiedzy należy oczekiwać od lekarzy wete-
rynarii, którzy zaproponują właścicielowi zwierzęcia skorzysta-
nie z usług terapeuty [10, 21]. Z kolei terapeuta w ogromnej mie-
rze opiera się na diagnozie postawionej przez lekarza i w poro-
zumieniu z nim prowadzi schemat leczenia. Natomiast osta-
tecznie to właściciel pacjenta decyduje, czy ma możliwości i 
chęci poddania zabiegom fizjoterapeutycznym swojego pupila i 
jeśli ten układ zadziała, zoofizjoterapia ma szansę się rozpo-
cząć. Autorki tego artykułu z własnego doświadczenia wiedzą, 
iż właściciel, który na sobie doświadczył pozytywnego oddzia-
ływania metod fizjoterapeutycznych chętniej zdecyduje się na 
zastosowanie odpowiednich zabiegów na swoim zwierzęciu. 

Efekty terapii nie zawsze są spektakularne i szybkie jak far-
makoterapia czy chirurgia, czasem potrzeba wielu powtórzeń 
by uzyskać zamierzony cel. Skuteczność terapii zależy bowiem 
od wielu czynników [11, 17, 19]: 

– indywidualnej reakcji organizmu pacjenta na zastosowaną 
terapię;

– dobrze postawionej diagnozy, bez której nie można oczeki-
wać pożądanych rezultatów leczenia. Zoofizjoterapeuta powi-
nien także sam zbadać pacjenta, by móc później obserwować 
postępy terapii. Niezbędne do tego jest również prowadzenie 
właściwej dokumentacji;

– momentu rozpoczęcia leczenia. Jeżeli do zoofizjoterapeuty 
pacjent trafia w czasie, gdy inne metody zawodzą lub brak po-
mysłu na kolejne terapie tradycyjne, terapia będzie trwała dłu-
żej, a jej efekty nie muszą być zadowalające. Dlatego najlep-
szym rozwiązaniem jest ścisła współpraca lekarza weterynarii 
z terapeutą od początku procesu leczenia pacjenta, a w przy-
padku planowych zabiegów chirurgicznych – na długo przed 
nimi. Proces rehabilitacji zwierzęcia będzie przebiegał szybciej, 
szczególnie po zaplanowanych operacjach, gdy pacjent będzie 
odpowiednio do nich przygotowany;

– właściwie przeprowadzonego zabiegu chirurgicznego, jeśli 
taki był niezbędny;

– odpowiedniej wiedzy i doświadczenia zoofizjoterapeuty. 
Musi to być bowiem osoba posiadająca wiedzę o fizjoterapii 
wzbogaconą medycyną weterynaryjną. Taką osobą jest odpo-
wiednio wykwalifikowany zoofizjoterapeuta, który uzyskując za-
wód na podstawie kompetencji zawodowych przygotowanych 

Fot. 1. Zabieg laseroterapii z wykorzystaniem sondy podczerwonej (fot. 
E. Jastrzębska)

o zaletach jej wykorzystania [19]. Brak wiedzy jest bowiem pod-
stawowym ograniczeniem stosowania wielu metod leczenia 
zwierząt i ludzi. 

Zalety stosowania zoofizjoterapii są ogromne: jest ona cało-
ściowym spojrzeniem na pacjenta, techniką nieinwazyjną, dzia-
łającą często bezpośrednio na chorą tkankę, bez udziału sub-
stancji chemicznych (wyjątek stanowi sonoterapia), nie wymaga 
dużych nakładów finansowych, w porównaniu do tradycyjnych 
metod leczenia, stosuje się ją jako metodę prewencyjną, chronią-
cą przed urazami oraz może być stosowana w życiu codziennym, 
także przy zaangażowaniu i udziale właściciela zwierzęcia. 

W medycynie ludzkiej fizjoterapia stosowana jest od dawna, a 
jej zalety nie podlegają dyskusji. Wykorzystuje się ją w różnych 
dziedzinach, m.in. ortopedii, neurologii, kardiologii, urologii, gine-
kologii, geriatrii. W weterynarii skutecznie stosowana jest głównie 
w ortopedii, neurologii i dermatologii [19, 30], ale jej możliwości 
są dużo większe. W przypadku pacjentów, jakimi są zwierzęta, 
zabiegom zoofizjoterapii poddawani powinni być: sportowcy w 
treningu (np. psy i konie), pacjenci po urazach, przed planowany-
mi zabiegami chirurgicznymi, ale także osobniki leczone z nad-
wagi i otyłości oraz pacjenci geriatryczni [6, 7, 18, 32, 35].

Efektów terapii, jakich możemy się spodziewać, jest wiele i 
wskazują one na dużą wszechstronność zastosowania [4, 5, 6, 
7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 35]:

• zmniejszenie bólu; 
• zmniejszenie stanu zapalnego; 
• redukcja obrzęków; 
• przyspieszenie gojenia ran; 
• regeneracja częściowo uszkodzonych nerwów obwodowych;
• zapobieganie i likwidacja zaników mięśniowych; 
• zapobieganie degeneracji kości, chrząstki, więzadeł i ścięgien; 
• ograniczanie chorób nerwowych i mięśniowych;
• zmniejszenie przykurczy mięśniowych;
• stymulacja obwodowego układu nerwowego (również ukła-

du autonomicznego, np. zwiększenie perystaltyki jelit poprzez 
masaż); 

Fot. 2. Zabieg z użyciem głowicy ultradźwiękowej do redukcji bólu mię-
śnia najdłuższego (fot. E. Jastrzębska)
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przez środowisko branżowe i zatwierdzonych przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej będzie mógł zajmować się fi-
zjoterapią weterynaryjną. 

Praca zoofizjoterapeuty bywa trudna, gdyż pacjentem jest 
zwierzę, którego zachowanie bywa często nieprzewidywalne. 
Niezbędna jest znajomość behawioru leczonych gatunków 
zwierząt, by móc odczytywać przekazywane przez pacjenta sy-
gnały i w porę na nie reagować [16, 20, 21, 24, 26, 27, 30]. Naj-
lepiej, jeśli zabiegi będą akceptowane przez zwierzę, jednak na 
to nie zawsze można liczyć. Strach, ból i inne nieprzyjemne do-
znania będą ograniczały zaufanie zwierzęcia w stosunku do 
terapeuty, dlatego terapię trzeba rozpocząć od nawiązania kon-
taktu z pacjentem, hojnie nagradzając każde właściwe zacho-
wanie [2, 3, 34]. W czasie choroby lub stresu dobrostan zwie-
rzęcia jest zaburzony, trudno więc oczekiwać od niego pełnej 
akceptacji naszych czynności [12, 25]. Jednak, gdy zwierzę 
poczuje ulgę w bólu lub przyjemne doznania, np. wynikające z 
masażu, terapia stanie się bezpieczna dla obu stron. 

W profilaktyce i leczeniu zwierząt nie można zapominać o 
prawidłowym żywieniu, właściwie prowadzonym treningu, od-
powiednim obciążeniu podczas zawodów, pracy właściciela 
(np. jeźdźca, luzaka), obsłudze (np. pracownik stajenny), stoso-
wanym sprzęcie (np. jeździeckim) oraz zabiegach pielęgnacyj-
nych niezbędnych dla zdrowia zwierzęcia (szczepienia, odroba-
czanie, zabiegi stomatologiczne, kowalskie itp.) [8, 24, 30]. 

Większa świadomość właścicieli, którzy z własnej inicjatywy 
próbują szukać różnych metod rehabilitacji swoich zwierząt, 

motywuje lekarzy weterynarii do poszukiwania innych, niż na 
przykład farmakologiczne, metod leczenia [10]. To właśnie dzię-
ki świadomym właścicielom zwierząt jest szansa na rozwój zoo-
fizjoterapii w Polsce. Skoro z powiedzeniem stosuje się fizjote-
rapię w leczeniu ludzi, dlaczego miałaby ona nie dać pozytyw-
nych rezultatów w terapii zwierząt amatorskich, towarzyszących 
lub nawet gospodarskich? Dajmy szansę swoim zwierzętom na 
poprawę jakości ich życia, poprzez wprowadzenie zoofizjotera-
pii, jako metody profilaktyki zdrowotnej i leczenia występują-
cych już schorzeń. 
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W ubiegłym roku Zarząd Poznańskiego Koła PTZ zadecydował o 
ogłoszeniu nowego konkursu – Konkursu na najlepszą pracę in-
żynierską z zakresu nauk zootechnicznych. Regulamin konkursu 
zamieszczony został na stronie Koła: http://www.up.poznan.pl/
ptz/. Po uzgodnieniu z Zarządem Głównym PTZ postanowiono, 
że I edycja konkursu będzie regionalna, traktowana jako pilotażo-
wa dla ewentualnego rozszerzenia konkursu na cały kraj. Dlate-
go informacja o konkursie została rozpowszechniona i ograniczo-
na wyłącznie do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Funkcję Przewodniczącego Komisji Konkursowej Zarząd Po-
znańskiego Koła PTZ powierzył prof. dr. hab. Włodzimierzowi 

Nowakowi. Na konkurs zgłoszono 6 prac. Komisja Konkursowa 
uznała, że wszystkie prace spełniają warunki formalne określo-
ne w regulaminie. Komisja zadecydowała jednak o przyznaniu 
tylko jednej nagrody i jednego wyróżnienia. 

Nagrodę zdobyła inż. Julianna Dudzińska za pracę „Paramer-
ty hematologiczne i biochemiczne krwi jako wskaźniki zdrowot-
ności i produkcyjności drobiu” (promotor: dr hab. Sebastian No-
waczewski), natomiast wyróżnienie – inż. Anna Marchewka za 
pracę „Wzrost masy ciała młodych popielic Glis glis L. w warun-
kach hodowlanych” (promotor: prof. dr hab. Piotr Tryjanowski).

W nagrodzonej pracy przedstawiono obszerną charaktery-
stykę krwi ptaków jako płynu fizjologicznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych parametrów, które są ważne z punktu wi-
dzenia zdrowotności organizmu (np. obraz czerwonokrwinko-
wy, cholesterol i trójglicerydy, glukoza, enzymy wątrobowe). 
Dokonana została analiza czynników, które w istotny sposób 
oddziałują na parametry krwi, a pośrednio na uzyskiwane przez 
drób wyniki produkcyjne i reprodukcyjne. Na podstawie literatu-
ry naukowej wskazano na wpływ żywienia ptaków, a szczegól-
nie podawania pewnych suplementów (zioła, witaminy, makro- i 
mikroelementy), wieku, płci i przebiegu inkubacji na wskaźniki 
hematologiczne i biochemiczne krwi. Wiele miejsca poświęco-

Fot. 3. Stretching kończyny piersiowej konia (fot. E. Jastrzębska)


