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�oofi��oterapia, �wana ta�że rehabilitac�ą fi�yc�ną 
�wier�ąt �est d�ied�iną wy�or�ystu�ącą wiele c�ynni�ów 
odd�iału�ących na organi�m [22]. Ma wspomagać pro-
ces �drowienia po różnego rod�a�u ura�ach, ta�ich �a� 
�łamania c�y us��od�enia mię�ni, niwelować bóle �rę-
gosłupa lub stawów. �est ta�że integralnym procesem 
opie�i weterynary�ne� pr�y nie�tórych schor�eniach 
neurologic�nych, po �abiegach operacy�nych lub pr�y 
ura�ach �wier�ąt sportowych. �abiegi fi��oterapeutyc�-
ne mogą być wy�or�ystywane �a�o �edyny element tera-

pii bądź d�iałać w s�o�ar�eniu � lec�eniem farma�olo-
gic�nym lub chirurgic�nym w celu �intensyfi�owania 
pr�ebiegu lec�enia [1]. W�ród �abiegów fi��oterapeu-
tyc�nych wyróżnia się: techni�i manualne, do �tórych 
�alic�a się masaż, a�upun�turę i �ine��otaping, �ine�y-
terapię ora� fi�y�oterapię [14].

Masaż (fot. 1 i 2) definiu�e się �a�o systematyc�ne, te-
rapeutyc�ne manipulac�e na ciele �wier�ęcia pr�y wy-
�or�ystaniu różnych techni�. �abieg ta�i po�wala na 
ulżenie ciału w bólu i stresie, �mnie�s�a napięcie, poma-
ga osiągnąć rela�sac�ę. �na�du�e on s�ero�ie �astoso-
wanie w fi��oterapii weterynary�ne�, gd�ie �ego d�iałanie 
�est wy�or�ystywane w �a�resie poprawy �omfortu fi-
�yc�nego i psychic�nego �wier�ąt. Ta forma fi��oterapii 
ma s�ero�ie spe�trum �astosowań, do �tórego �alic�a 
się �wię�s�enie mie�scowego pr�epływu �rwi i limfy, co 
wpływa na s�utec�nie�s�e doprowad�enie tlenu ora� 
substanc�i odżywc�ych do t�ane� poddawanych masa-
żowi i s�utec�nie�s�e odprowad�anie metabolitów. Ma-
saż wy�a�u�e ta�że d�iałanie w �ierun�u stymulac�i 
u�ładu nerwowego i poprawy propriocepc�i, wpływa na 
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�wię�s�enie siły i sprawno�ci fi�yc�ne� mię�ni. Odd�ia-
łu�e również na sprężysto�ć i �mnie�s�a napięcie mię-
�ni, co s�ut�u�e �niesieniem bólu, a ta�że uelastyc�nia-
�ąco na bli�nowacie�ącą t�an�ę mię��ą [22, 27, 34, 38, 
48]. Nie�ależnie od rod�a�u masażu i efe�tu, �a�i chce-
my osiągnąć, wyróżnia się �il�a podstawowych techni� 
masażu. Są to: głas�anie, ro�cieranie, wycis�anie, 
ugniatanie, o�lepywanie, wstr�ąsanie i wibrac�e [8, 40, 
49]. Mimo że masaż �est ws�echobecny w rehabilitac�i 
�wier�ąt, nie można go stosować u ws�yst�ich pac�en-

tów, a pr�ede ws�yst�im nie powinien on �astępować 
lec�enia weterynary�nego [27]. Masażu nie należy wy-
�onywać u �wier�ąt � podwyżs�oną ciepłotą ciała, c�y 
� widoc�nymi �rwoto�ami. Do innych pr�eciws�a�ań 
należą międ�y innymi: wstr�ąs, choroba nowotworowa 
lub choroby wirusowe. �alic�a się tu ta�że wywołu�ące 
silny ból stany �apalne stawów, �a� również pr�erwanie 
ciągło�ci s�óry lub innych t�ane�. 

Akupunktura �est terapią d�iała�ącą popr�e� na�łu-
wanie igłami t�w. pun�tów a�upun�turowych �na�du�ą-
cych się na ciele �wier�ęcia, tam gd�ie pr�ebiega�ą linie 
na�ywane meridianami (�cież�i łąc�ące energię) [2]. 
A�upun�tura pr�e� modulac�ę i normali�ac�ę d�iała na 
różnych po�iomach obwodowego, centralnego i autono-
mic�nego u�ładu nerwowego [42]. Ma ona ogromne �na-
c�enie profila�tyc�ne, gdyż �apobiega chorobom, a nie 
d�iała tyl�o ob�awowo [7]. Podc�as po�edync�e� ses�i �a-
biegowe� nie powinno się w�łuwać więce� niż 10-15 igieł, 
a po ich wprowad�eniu należy odc�e�ać o�oło 15 minut. 
Lic�ba �abiegów ora� c�ęstotliwo�ć ich stosowania �est 
�ależna od rod�a�u dolegliwo�ci [2]. D�iałanie a�upun�-
tury �est � powod�eniem obserwowane międ�y innymi 
w łagod�eniu bólu powsta�ącego na s�ute� ura�u, scho-
r�eniach neurologic�nych, �apaleniu stawów, �mnie�-
s�aniu napięcia mię�niowego i pobud�aniu u�ładu od-
porno�ciowego [30, 41]. Na�łuć nie powinno się stoso-
wać u osobni�ów, u �tórych rady�alną poprawę stanu 
�drowia można u�ys�ać popr�e� interwenc�ę chirurgic�-
ną. Można �e natomiast wprowad�ić w ramach rehabili-
tac�i pooperacy�ne� lub �a�o wsparcie farma�oterapii [2]. 

�ałożenia kinezjotapingu, �wanego ta�że plastrowa-
niem dynamic�nym, polega�ą na wywieraniu wpływu 
ta�my na t�an�ę s�órną w celu wymus�enia �e� ciągłego 
ruchu, a w �onse�wenc�i odd�iaływania na pracę u�ładu 
�rwiono�nego i limfatyc�nego [18]. Ta�my wytwor�one 
są � bawełny ora� a�rylu po�rytego �le�em, a ich a�ty-
wac�i do�onu�e się popr�e� potarcie po na�le�eniu na 
s�órę �wier�ęcia. Ta�my wy�a�u�ą dużą elastyc�no�ć 
(w �a�resie 130-140%), d�ię�i c�emu nie ogranic�a�ą 
swobody ruchu i pr�epływu powietr�a, stwar�a�ąc wra-
żenie drugie� s�óry [15]. S�óra �wier�ęcia poddawana 
plastrowaniu powinna �ostać po�bawiona sier�ci ora� 
do�ładnie umyta i osus�ona, ta� by ta�ma posiadała 
be�po�redni �onta�t �e s�órą, a �aniec�ys�c�enia nie 
spowodowały pr�edwc�esnego od�le�enia się plastra 
[11]. Profes�onalnie �ałożone plastry mogą utr�ymywać 
się na �wier�ęciu od 24 god�in do nawet 5 dni, d�ię�i 
c�emu nie są �oniec�ne cod�ienne wi�yty fi��oterapeuty 
[31]. Kine��otaping wpływa na �niesienie bądź �mnie�-
s�enie dolegliwo�ci bólowych i wspomaga regenerac�ę 
t�ane�. Odd�iału�e ta�że na optymali�ac�ę pracy mię-
�ni, popr�e� redu�c�ę odc�ynów �apalnych, poprawę 
napięcia mię�niowego, a nawet �ore�c�ę ustawienia sta-
wów. �ednoc�e�nie pobud�a procesy wspomaga�ące 
odnowę i regenerac�ę organi�mu �wier�ęcia w celu 
pr�ywrócenia t�ane� do stanu homeosta�y [31, 42]. Pla-
strowania dynamic�nego nie powinno się wy�onywać 
w pr�ypad�u występowania ostrych stanów �apalnych, 
infe�c�i c�y us��od�eń s�óry. Do pr�eciws�a�ań �alic�a 

Fot. 1. Masaż mięśnia płatowatego szyi konia (fot. M. Józwo- 
wska)

Fot. 2. Masaż mięśni kończyny przedniej psa (fot. Trójmiej-
skie Weterynaryjne Centrum Rehabilitacji)
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się ta�że nowotwory �ło�liwe, �łamania ora� alergię na 
�le� mocu�ący plastry do s�óry [15, 18]. Należy pod�re-
�lić, że �ine��otaping nie �est metodą fi��oterapii, �tóra 
może być stosowana �a�o �edyna forma terapii. �decy-
dowanie �est �edna� elementem fi��oterapii, �tóry może 
wydłużyć d�iałanie innych �abiegów ora� spotęgować 
ich d�iałanie [42].

Kinezyterapia to lec�nic�e stosowanie ruchu, �tóre 
stanowi bard�o ważny d�iał rehabilitac�i [46]. �a�res ru-
chów �wier�ęcia może ulec �mianie na s�ute� wystą-
pienia stanów patologic�nych, ta�ich �a� np. ból, opu-
chli�na stawów, us��od�enia i �ani� mię�ni lub �apale-
nie �o�ci bądź stawów. Niesprawno�ć fi�yc�na może 
być też s�ut�iem długotrwałe� dysfun�c�i organi�mu bę-
dące� �onse�wenc�ą chorób o podłożu neurologic�nym 
lub w schor�eniach ortopedyc�nych. Celem �ine�ytera-
pii �est usunięcie niesprawno�ci fi�yc�ne� ora� pr�ygoto-
wanie organi�mu do dals�ych procesów naprawc�ych. 
Lec�nic�e �astosowanie ruchu, w �ależno�ci od fa�-
tyc�nego stanu pac�enta ora� etapu rehabilitac�i, obe�-
mu�e: ćwic�enia bierne, stretching, ćwic�enia we wspo-
magane� po�yc�i sto�ące� ora� ćwic�enia a�tywne [3, 19, 
25, 26, 37]. 

Ćwiczenia bierne (pasywne) wpływa�ą na �wię�s�e-
nie �a�resu ruchomo�ci stawów, ro�ciągliwo�ć i fun�-
c�onalno�ć u�ładu mię�niowo-�cięgnowego [6]. Ich ce-
lem �est �apobieganie twor�enia się �rostów lub �włó�-
nień o�ołostawowych. Odd�iału�ą ta�że na fun�c�ono-
wanie u�ładu �rwiono�nego i chłonnego, �or�ystnie 
wpływa�ąc na odżywienie t�ane�. Główną cechą pa-
sywnych ćwic�eń ruchowych �est to, że to fi��oterapeuta 
�ieru�e ruchem w stawie (bądź stawach), a �wier�ę po-
�osta�e w tym c�asie cał�owicie bierne. Ćwic�enia wy-
�onu�e się w naturalnym �a�resie ruchomo�ci stawów. 
Każde � ćwic�eń należy wy�onywać po wc�e�nie�s�ym 
dostatec�nym ro�gr�aniu t�ane�, a manipulac�e tr�eba 
wy�onywać precy�y�nie i be� �będnego po�piechu [3]. 
�e�li pod �oniec ruchu �ginania bądź wyprostowania 
�ońc�yny utr�yma się �ą pr�e� chwilę w dane� po�yc�i, 
w celu utr�ymania i�omeryc�ne� pracy (napięcia) mię-
�nia, to włąc�a się do terapii element stretchingu [46]. 
Ro�ciąganie �est s�c�ególnie ważnym elementem po 
długotrwałym unieruchomieniu, ponieważ wpływa na 
�mnie�s�enie i niwelac�ę nadmierne� spastyc�no�ci mię-
�ni [25]. Wy�onywanie ćwic�eń asystowanych u małych 
�wier�ąt, np. psów c�y �otów � �abur�eniami równowa-
gi, propriocepc�i c�y nie mogących stać samod�ielnie, 
pr�eprowad�a się pr�y użyciu upr�ęży, wał�ów, piłe� 
rehabilitacy�nych lub ręc�ni�ów. Pomoce te c�ęsto są 
�edyną możliwo�cią do pracy �e �wier�ętami w po�yc�i 
spioni�owane� [19, 46]. 

Ćwiczenia aktywne ma�ą na celu nie tyl�o �wię�s�e-
nie �a�resu ruchowego be� wywoływania bólu, ale ta�-
że �wię�s�enie masy mię�ni ora� poprawę �ondyc�i. 
Wywiera�ą wpływ na poprawę równowagi, �oordynac�i 
ruchów, a ta�że poprawia�ą wytr�ymało�ć i odporno�ć 
mię�ni na �męc�enie. Chara�tery�u�ą się tym, że wy-
maga�ą a�tywnego ud�iału pac�enta. Na ryn�u dostęp-
nych �est wiele różnorodnych a�cesoriów, �tóre można 

wy�or�ystać w celu uro�maicenia ćwic�eń, np. pił�i re-
habilitacy�ne, podus��i sensomotoryc�ne, tunele, Cava-
letii, pachoł�i c�y bieżnie. Wybór a�cesoriów i ćwic�eń 
�ależny �est w duże� mier�e od gatun�u �wier�ęcia, � �a-
�im prowad�ony �est �abieg fi��oterapii. Ta�ie ćwic�enia 
powinny �ostać włąc�one do programu rehabilitac�i 
�wier�ęcia �a� na�s�ybcie�, a ich różnorodno�ć i efe�t 
terapeutyc�ny �ależą głównie od pomysłowo�ci i do-
�ładno�ci fi��oterapeuty, �a� również wytrwało�ci pa-
c�enta i �ego opie�una [20, 21, 24].

Fizykoterapia �est d�iałem fi��oterapii wy�or�ystu�ą-
cym d�iała�ące na organi�m c�ynni�i fi�yc�ne naturalnie 
występu�ące w pr�yrod�ie [29]. �alic�a się do nich mię-
d�y innymi: prądy małe� i duże� c�ęstotliwo�ci, pole ma-
gnetyc�ne, promieniowanie (m.in. �wietlne lub podc�er-
wone), c�ynni�i termic�ne, fale dźwię�owe, ultradźwię�i 
i promieniowanie słonec�ne. 

Wy�or�ystywane w weterynarii ur�ąd�enia do elek-
troterapii dostarc�a�ą prąd ele�tryc�ny, �tóry wpływa 
na �mnie�s�enie bólu ora� poprawę regenerac�i t�ane� 
po ura�ach lub �abiegach chirurgic�nych popr�e� wy-
wieranie d�iałania na neurony c�uciowe i ruchowe [44]. 
D�ię�i stymulac�i ele�tryc�ne� wspiera się ta�że d�iała-
nie u�ładu mię�niowego popr�e� poprawę siły i masy 
mię�niowe� ora� poprawę c�ynno�ci mię�ni. Do �ole�-
nych efe�tów ele�troterapii �alic�a się redu�c�ę obr�ę-
�ów [30]. Można wyróżnić tr�y rod�a�e ele�troterapii 
stosowanych w rehabilitac�i �wier�ąt: stymulac�ę ele�-
tryc�ną mię�ni (NMES), pr�e�s�órną ele�tryc�ną sty-
mulac�ę nerwów (TENS) ora� �onofore�ę [20]. Terapii 
ele�tryc�ne� nie powinno się stosować u �wier�ąt wy�a-
�u�ących �abur�enia epileptyc�ne ora� w mie�scach po-
drażnień s�óry. Pr�eciws�a�aniem są też �a�ażenia 
ogólne, �a�r�epica ora� choroby nowotworowe [8, 30].

Magnetoterapia (fot. 3, 4, 5, 6) �est formą fi�y�oterapii 
wy�or�ystu�ącą �mienne pole magnetyc�ne do genero-
wania energii ele�tromagnetyc�ne�. Pole magnetyc�ne 
w magnetoterapii wy�or�ystu�e c�ęstotliwo�ci poniże� 
50 H� ora� natężenie w �a�resie 0,1-20 mT. Powsta�ące 
pole ele�tromagnetyc�ne wywołu�e wewnątr��omór�o-
wy ruch �onów, a co �a tym id�ie hiperpolary�ac�ę błony 
�omór�owe�, co prowad�i do w�możenia metaboli�mu. 
Wpływa to na w�mocnienie u�rwienia t�ane� ora� 
w�rost ci�nienia parc�alnego tlenu. Pole magnetyc�ne 
wy�a�u�e �dolno�ć penetrac�i pr�e� ws�yst�ie t�an�i, 
a ta�że pr�e� od�ież ora� materiały opatrun�owe �a-
równo twarde, �a� i mię��ie [39]. Efe�ty te� terapii utr�y-
mu�ą się długo, d�ię�i c�emu o�a�ała się ona s�utec�-
na w chorobach pr�ewle�łych lub gdy inne metody nie 
pr�ynosiły re�ultatów. Ws�a�aniami do stosowania ma-
gnetoterapii są międ�y innymi procesy �apalne �wią�a-
ne � u�ładem mię�niowym lub stawowym spowodowa-
ne pr�e� ura�y lub �ontu��e nabyte w tra�cie uprawia-
nia sportu. �nane �est ta�że d�iałanie pola magnetyc�-
nego pr�yspies�a�ące regenerac�ę �o�ci i t�ane� mię�-
�ich, dlatego też � powod�eniem �est ono stosowane 
pr�y �łamaniach �o�ci. Wpływ na poprawę metaboli-
�mu i �rążenia obwodowego sprawia, że magnetotera-
pia �est ta�że wy�or�ystywana w celu pr�yspies�enia 
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regenerac�i powysił�owe� [22, 28]. Należy pamiętać, 
aby ws�yst�ie pr�yr�ądy wytwar�a�ące pole magne-
tyc�ne stosować �godnie � �aleceniami i ws�a�ów�ami 
�awartymi w instru�c�ach, gdyż popr�e� nadmierną sty-
mulac�ę można pac�entowi �as��od�ić. Be�w�ględnie 
należy pr�estr�egać pr�eciwws�a�ań do �abiegu, 
w�ród �tórych wyróżnia się ogólnoustro�owe �a�aże-
nia, współistnie�ące choroby, ta�ie �a� na pr�y�ład 
ochwat u �oni lub �abur�enia w pracy nere�, poważne 
choroby u�ładu �rwiono�nego, serca ora� obecno�ć 
chorób nowotworowych [8, 28].

Fot. 3. Zabieg magnetoterapii – koń z założonymi ochra-
niaczami magnetycznymi (fot. E. Jastrzębska)

Fot. 4. Zabieg magnetoterapii – koń w derce magnetycznej 
(fot. E. Jastrzębska)

Fot. 5. Zabieg przy użyciu pola magnetycznego u psa (fot. Trój-
miejskie Weterynaryjne Centrum Rehabilitacji)

Fot. 6. Kot podczas zabiegu magnetoterapii przy użyciu dys-
ków (fot. Trójmiejskie Weterynaryjne Centrum Rehabilitacji)

Fototerapia, c�yli �wiatłolec�nictwo, �est d�iałem fi-
�y�oterapii wy�or�ystu�ącym promieniowanie ultrafiole-
towe o długo�ci fali 100-400 nm, wid�ialne w �a�re-
sie fal 400-770 nm ora� podc�erwone o długo�ci fali 
770-15000 nm. �dolno�ć pr�eni�ania promieniowania 
w głąb t�ane� �est u�ależniona od długo�ci fali �wietlne�, 
a od tego �ależny �est re�ultat �abiegu. Promieniowanie 
ultrafioletowe ma bard�o istotny wpływ na wytwar�anie 
witaminy D, d�ię�i c�emu może być stosowane wspo-
maga�ąco w lec�eniu �r�ywicy. Promieniowanie pod-
c�erwone wywiera wpływ na nac�ynia włosowate s�óry, 
�wię�s�a�ąc pr�epływ �rwi pr�e� t�an�i ora� w�maga 
pr�emianę materii. D�iała ta�że na �mnie�s�enie napię-
cia mię�niowego ora� wy�a�u�e d�iałanie pr�eciwbólo-
we [29]. W fi�y�oterapii weterynary�ne� do �wiatłolec�-
nictwa wy�or�ystu�e się różnego rod�a�u lampy pod-
c�erwieni ora� solaria. Światłoterapię należy stosować 
ro�sądnie, gdyż może wystąpić efe�t termic�ny powo-
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du�ący podniesienie temperatury na�wietlanych t�ane� 
[8]. 

Laseroterapia (fot. 7) to �abieg stanowiący c�ę�ć 
d�iałań � �a�resu fototerapii. Stymulac�a laserem pole-
ga na pobud�aniu lic�nych procesów t�an�owych be� 
wywierania na nie s��odliwego d�iałania. Organi�m po-
chłania emitowane pr�e� laser �wiatło, prowad�ąc do 
�wię�s�enia u�rwienia i c�ynno�ci ora� wła�ciwo�ci 
biologic�nych t�ane� wystawianych na e�spo�yc�ę ora� 
pr�yspies�a regenerac�ę u�ładu �rwiono�nego i chłon-
nego [35]. Fotobiostymulac�a laserowa wy�a�u�e ta�że 
d�iałanie pr�eciw�apalne i �niec�ula�ące. D�iała pr�e-
ciwobr�ę�owo i wpływa na w�rost metaboli�mu we-
wnątr��omór�owego, �wię�s�a a�tywno�ć en�ymów 
ora� uwalnianie endorfin. Wpływa również na w�rost 
a�tywno�ci �omóre� immunologic�nych. Ws�yst�o to 
sprawia, że terapia laserem �est � powod�eniem wy�o-
r�ystywana w lec�eniu ob�awów bólowych ora� �abu-
r�eń o pochod�eniu mię�niowo-s��ieletowym. Nie moż-
na ta�że �ignorować po�ytywnego wpływu laseroterapii 
na go�enie się ran ora� us��od�eń t�ane� mię��ich [12, 
35, 50]. W fi�y�oterapii weterynary�ne� wy�or�ystywane 
są dwa rod�a�e laserów: nis�oenergetyc�ne lasery tera-
peutyc�ne (LLLT) ora� wyso�oenergetyc�ne lasery te-
rapeutyc�ne (HILT) [23, 50]. 

po�yc�a t�ane� na ciepło powodu�e �wię�s�enie �dolno-
�ci �olagenu do ro�ciągania w �cięgnach. Powier�-
chowne stosowanie ciepła wpływa ta�że pobud�a�ąco 
na metaboli�m t�an�owy ora� minimali�ac�ę s�tywno�ci 
w stawach. Do fi��ologic�nych s�ut�ów terapii �imnem 
można natomiast �alic�yć d�iałanie ob�urc�a�ące na-
c�ynia �rwiono�ne, co wpływa na spade� ci�nienia �rwi. 
Inne mechani�my po�awia�ące się w t�an�ach, na �tóre 
d�iała�ą nis�ie temperatury to spade� a�tywno�ci en�y-
mów destabili�u�ących t�an�i ora� efe�t analgetyc�ny 
[5, 6, 30]. �edną � metod stosowanych w lec�eniu �im-
nem �est �rioterapia mie�scowa wy�or�ystu�ąca bard�o 
nis�ie temperatury (od ‒80 do ‒196oC). �est ona definio-
wana �a�o terapeutyc�na apli�ac�a dowolne� substanc�i 
usuwa�ące� ciepło � ciała, w wyni�u c�ego wywołu�e 
obniżenie temperatury t�ane� [32]. E�spo�yc�a t�ane� 
na d�iałanie nis�ich temperatur w te� metod�ie nie po-
winna być dłużs�a niż 3 minuty, ponieważ może dopro-
wad�ić do cał�owitego us��od�enia �omóre� i niemoż-
no�ci powrotu do stanu pierwotnego.

Falę uderzeniową definiu�e się �a�o pr�e��ciowe �a-
bur�enie ci�nienia, �tóre � dużą s�yb�o�cią ro�chod�i 
się w pr�estr�eni tró�wymiarowe�, co �wią�ane �est � na-
głym w�rostem od ci�nienia otoc�enia do ci�nienia ma�-
symalnego [33]. Fala uder�eniowa �est bard�o s�utec�-
ną metodą stosowaną w fi�y�oterapii. Poc�ąt�owo była 
wy�or�ystywana w urologii; pr�y �e� pomocy ro�bi�ano 
�amienie ner�owe. Obecnie wy�or�ystywana �est rów-
nież w ortopedii do wspomagania lec�enia pr�y �apale-
niach i �mianach �wyrodnieniowych �o�ci i stawów lub 
ura�ach �cięgien. W �ależno�ci od rod�a�u wytwar�ania 
fali uder�eniowe� ora� generatora, d�ię�i �tóremu po-
wsta�e, wyróżnia się �e� dwa rod�a�e: �ognis�owaną 
(ESWT) ora� radialną (RSWT) falę uder�eniową [4]. 
D�iałanie fali uder�eniowe� chara�tery�u�e się wyso�imi 
dodatnimi ci�nieniami w �a�resie do 80-100 MPa ora� 
s�yb�im c�asem narastania i �rót�im c�asem trwania 
impulsu [13]. Pun�ty, w �tórych �ostanie �astosowana 
terapia falą uder�eniową o�re�la się pr�y pomocy bada-
nia USG lub RTG. Pac�ent musi być odpowiednio pr�y-
gotowany ‒ sier�ć w mie�scu �abiegu powinna �ostać 
�golona, a s�óra oc�ys�c�ona. W celu odpowiedniego 
pr�enos�enia fal używa się substanc�i spr�ęga�ące�, 
na�c�ę�cie� żelu. Pr�eciws�a�aniem do �abiegu fali 
uder�eniowe� są pr�ede ws�yst�im mie�sca sty�u dwóch 
t�ane�, w �tórych występu�e duża różnica oporu a�u-
styc�nego, �e w�ględu na możliwo�ć us��od�enia tych 
stru�tur, �a� np. płuc lub nac�yń �rwiono�nych [10].

Ultradźwięki (fot. 8) wytwar�ane są popr�e� mecha-
nic�ny u�ład drga�ący �budowany � �rys�tału pie�oele�-
tryc�nego, �na�du�ącego się w pr�etworni�u. S�łada�ą 
się one � niesłys�alnych dla lud��iego ucha wibrac�i me-
chanic�nych o wyso�ie� c�ęstotliwo�ci [45]. W medycy-
nie weterynary�ne� �na�du�ą �astosowanie ultradźwię�i 
o c�ęstotliwo�ciach 800-3000 �H�. Pr�es��odą po-
wstr�ymu�ącą penetrac�ę ultradźwię�ów w głąb t�ane� 
organi�mu �wier�ęcego �est gęsta o�rywa włosowa, 
dlatego pr�ed pr�ystąpieniem do terapii ultradźwię�ami 
należy odpowiednio pr�ygotować pole �abiegu [30]. 

Fot. 7. Zabieg laseroterapii – naświetlanie rany w okolicy słabi-
zny konia (fot. E. Jastrzębska)

Na �astosowanie ciepła lub zimna w celach terapeu-
tyc�nych na powier�chni ciała lub w blis�im �ego otoc�e-
niu po�wala d�iałanie o�rod�a termoregulacy�nego or-
gani�mu. W odpowied�i na d�iała�ący � �ewnątr� bo-
d�iec ustró� reagu�e ro�s�er�eniem bądź s�urc�eniem 
obwodowych nac�yń �rwiono�nych, w celu pr�ywróce-
nia w o�re�lonym mie�scu fi��ologic�ne� dla �wier�ęcia 
temperatury, co stanowi podstawę d�iałania termotera-
pii [5, 8, 16]. Stosowanie �imno- i ciepłolec�nictwa od-
bywa się na drod�e pr�ewod�enia, pr�enos�enia i pro-
mieniowania, �tóre po�wala na dostarc�anie bądź od-
prowad�anie � ciała energii cieplne� [29]. Ciepło �est 
stosowane �e w�ględu na �apewnienie �niec�ulenia, 
�wię�s�enie u�rwienia ora� �mnie�s�enie napięcia mię-
�niowego. U �wier�ąt wy�or�ystywanych w sporcie e�s-
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D�iałanie ultradźwię�ów wpływa na poprawę �rążenia, 
wspomaga regenerac�ę t�ane� mię��ich i t�an�i �ost-
ne�. Wy�or�ystu�e się �e również pomocnic�o, gdy istnie-
�e problem � pr�edłuża�ącym się procesem �rastania się 
�o�ci lub gdy występu�ą pr�y�urc�e mię�ni. W tra�cie 
wy�onywania �abiegów ultradźwię�ami istnie�e możli-
wo�ć wystąpienia popar�eń t�ane�, gdy d�iała się na 
nie �e �byt dużym natężeniem, dlatego terapeuta powi-
nien �aws�e �achować ostrożno�ć. 

� �abiegów hydroterapeutycznych (fot. 9, 10) w re-
habilitac�i weterynary�ne� �or�ysta się �arówno w celach 
profila�tyc�nych, �a� i podc�as lec�enia różnego rod�a-
�u schor�eń. Są one użytec�ne w celu poprawy wytr�y-
mało�ci i siły mię�niowe� ora� wydolno�ci u�ładu �rąże-
niowo-oddechowego �wier�ęcia. Wpływa�ą po�ytywnie 
na �a�res ruchów i �winno�ci, a ta�że wy�a�u�ą po�y-
tywne odd�iaływanie na samopoc�ucie psychic�ne, po-
pr�e� minimali�ac�ę bólu [9]. Innymi �aletami hydrotera-
pii �est poleps�enie �ondyc�i pr�edoperacy�ne�, �a� i po-
operacy�ne pr�ywrócenie fun�c�i organi�mu. Dodat�owo 
może być ona użytec�na w walce � otyło�cią [36]. W c�a-
sie hydroterapii wy�or�ystywane są wła�ciwo�ci wody, 
do �tórych �alic�a się wypór hydrostatyc�ny (odc�uwal-
na masa ciała �wier�ęcia w wod�ie �est mnie�s�a niż na 
ląd�ie), ci�nienie hydrostatyc�ne (pomaga�ące w �mnie�-
s�eniu obr�ę�ów i pr�eciwd�iała�ące �asto�om płynów 
ustro�owych) ora� opór wody, �tóry �wię�s�a się wra� 
� tempem ruchu, a d�ię�i �ego obecno�ci �uż nawet na�-
mnie�s�y ruch �est odc�uwalny dla pracy mię�ni [30]. 
W terapii �wier�ąt wy�or�ystywane są dwa rod�a�e �a-
biegów hydroterapeutyc�nych: 

1) mars� w wod�ie (� różną głębo�o�cią �anur�enia 
ciała) – wy�or�ystu�ąc do terapii bieżnie wodne terapeu-
ta może wywierać wpływ na a�tywno�ć i obciążenie 
stawów �wier�ęcia, popr�e� �ontrolowanie głębo�o�ci 
�anur�enia. Po�onu�ąc opór wody pac�ent �mus�a swó� 
u�ład mię�niowy do ciężs�e� pracy. W pr�ypad�u ma-
łych �wier�ąt fi��oterapeuta �est w stanie cał�owicie 
�ontrolować ruch �wier�ęcia i ma możliwo�ć reedu�ac�i 
chodu, a popr�e� użycie spec�alne� upr�ęży chronienia 
ich pr�ed upad�iem. �astosowanie spec�alistyc�nych 

Fot. 8. Zabieg z użyciem ultradźwięków na mięśniu najdłuż-
szym konia (fot. E. Jastrzębska)

Fot. 9. Pies podczas zabiegu hydroterapii (fot. Trójmiejskie 
Weterynaryjne Centrum Rehabilitacji)

Fot. 10. Zabieg hydroterapii psa w bieżni wodnej (fot. Trój-
miejskie Weterynaryjne Centrum Rehabilitacji)
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upr�ęży da�e c�ęsto �edyną s�ansę na pod�ęcie pracy 
�e �wier�ęciem w po�yc�i spioni�owane� [1].

2) �ontrolowane pływanie – minimali�u�e d�iałanie sił 
na bolesne stru�tury w momencie, gdy �wier�ę wspiera 
się na podłożu. Na�wię�s�ą �aletą tego sposobu terapii 
�est �wię�s�anie a�tywno�ci u�ładu �rążenia be� obcią-
żania �ońc�yn masą ciała.

Należy pamiętać, że hydroterapii nie należy stosować 
�a�o samod�ielne� formy terapii. Powinna być ona wspo-
magana ćwic�eniami wy�onywanymi na ląd�ie c�y pod-
łożu stałym, �tóre � upływem c�asu powinny stanowić 
wię�s�o�ć terapii, ta� by nie wydłużać o�resu trwania 
rehabilitac�i popr�e� wydłuża�ący się proces readaptac�i 
chodu na ląd�ie [9].

Podsumowu�ąc, stosowanie fi��oterapii u �wier�ąt 
niesie �a sobą wiele po�ytywnych efe�tów. W wię�s�o-
�ci pr�ypad�ów metody stosowane w rehabilitac�i fi�yc�-
ne� �wier�ąt nie są bard�o wymaga�ące finansowo i moż-
na �e ta�że stosować �a�o profila�ty�ę �apobiega�ącą 
ura�om. Wię�s�o�ć �abiegów chara�tery�u�e się niein-
wa�y�no�cią ora� be�po�rednim d�iałaniem tam, gd�ie 
�est to �oniec�ne. Cały proces usprawnienia powinien 
pr�ebiegać w poro�umieniu � le�ar�em weterynarii, de-
cydu�ącym o �oniec�no�ci pr�eprowad�enia badań do-
dat�owych, ewentualnym farma�ologic�nym lec�eniu 
wspomaga�ącym bądź chirurgic�nym. Powinien on ta�-
że o�re�lić, �tóre spo�ród dostępnych �abiegów będą 
wła�ciwe w danym pr�ypad�u, gdyż �a�wyc�a� to celnie 
dobrane �abiegi fi��oterapeutyc�ne pr�esąd�a�ą o dłu-
go�ci re�onwalescenc�i pac�enta [43].

Wiele badań ws�a�u�e na po�ytywne efe�ty �a�ie nie-
sie �a sobą fi��oterapia, a ta�że cora� wię�s�ą lic�bę �e� 
�wolenni�ów. �ainteresowanie fi��oterapią wy�a�u�ą nie 
tyl�o le�ar�e weterynarii, ale ta�że wła�ciciele �wier�ąt, 
�tór�y wra� �e �wię�s�a�ącą się �wiadomo�cią stawia�ą 
cora� wię�s�e wymagania w�ględem ro�wi�a�ące� się 
wciąż medycyny weterynary�ne� [17]. Wła�ciciele �wie-
r�ąt wy�a�u�ą się �na�omo�cią wielu �abiegów rehabili-
tacy�nych, a w�ród nich na�c�ę�cie� wymienia�ą masaż 
ora� laseroterapię. �wię�s�a się ta�że odsete� opie�u-
nów �wier�ąt, �tór�y �decydowaliby się na rehabilitac�ę 
swo�ego �wier�ęcia, a nawet tych, �tór�y s�łonni są pra-
cować �e �wier�ęciem w domu według �aleceń fi��ote-
rapeuty [47]. Oc�e�u�ą oni od fi��oterapii możliwie s�yb-
�o �auważalnych efe�tów – �niesienia bólu ora� popra-
wy �omfortu życia �wier�ęcia. Można �atem �miało 
stwierd�ić, że �oofi��oterapia �dobywa cora� wię�s�ą 
popularno�ć, ta�że w Polsce, a �ainteresowanie nią 
ora� c�ęstotliwo�ć �e� wy�or�ystania w medycynie wete-
rynary�ne� � całą pewno�cią będ�ie w dals�ym ciągu 
w�rastać.
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Nowe książki
„Psy pracu�ące w służbach ratownic�ych i soc�alnych” 
to �ole�ne opracowanie �siąż�owe dotyc�ące psów au-
torstwa prof. dr. hab. �anus�a �er�ego Kuźniewic�a. 
Autor ten w swo�e� d�iałalno�ci nau�owe� i publi�acy�-
ne� po�więcił wiele uwagi w�a�emnym intera�c�om 
c�łowie�a i psa na pr�estr�eni d�ie�ów, �a� i obecnie. 
Książ�ę tę należy tra�tować �a�o �ontynuac�ę i u�upeł-
nienie wc�e�nie�s�ych publi�ac�i Profesora. �ostała 
ona opatr�ona autors�im wstępem, ponadto pr�ed �a-
sadnic�ą �e� tre�cią podano ogólne informac�e o po-
chod�eniu psa, psie� inteligenc�i, �mysłach ora� poro-
�umiewaniu się tych �wier�ąt. W �siążce opisano wy-
�or�ystanie psów w różnorodnych służbach ratowni-
c�ych, ta�ich �a� ratownictwo górs�ie, wodne ora� 
straż pożarna. Tre�ć �e� �awiera ponadto wied�ę doty-
c�ącą psów pracu�ących w s�ero�o po�ętych służbach 
soc�alnych. �na�du�ą się tam informac�e o wy�or�ysta-
niu psów w chara�ter�e pr�ewodni�ów osób niewido-
mych, pracu�ących � osobami niesprawnymi ruchowo 
i niesłys�ącymi. Bard�o interesu�ące są ro�d�iały doty-
c�ące dogoterapii, �e� wpływu na �drowie i samopoc�u-
cie c�łowie�a. Opisano również możliwo�ci wy�or�y-
stania psów w nau�ach medyc�nych i do�wiadc�alnic-
twie. Ponadto omówiono cechy chara�teru, dobór 
psów, na�bard�ie� pr�ydatne rasy do różnych rod�a�ów 
służb, �asady obchod�enia się � tymi �wier�ętami, 
sposoby s��olenia, �abiegi pielęgnacy�ne ora� na�-
c�ęsts�e schor�enia. W �siążce możemy ods�u�ać 
bogate pi�miennictwo i źródła internetowe, �tóre mogą 
posłużyć samo�s�tałceniu się C�ytelni�ów. Niewątpli-
wie dodat�ową �aletą �siąż�i są lic�ne nawią�ania do 
d�ieł literatury dotyc�ące� psów. 

Pr�edstawiona �siąż�a �est �ole�ną interesu�ącą po-
�yc�ą literatury pr�e�nac�one� nie tyl�o dla osób pracu-
�ących � psami, lec� ta�że dla ws�yst�ich miło�ni�ów 
tych �wier�ąt ora� osób pas�onu�ących się s�ero�o ro-

�umianą pr�yrodą i �e� �wią��ami � c�łowie�iem we 
współc�esnym �wiecie. 

Andrzej Gugołek
 
Książ�ę można �amówić telefonic�nie (tel. 699 989 383  
lub 71 783 89 69) w�ględnie pisemnie, wysyła�ąc �amó-
wienie na adres: �anus� Kuźniewic�, ul. Stysia 42/7, 
53-528 Wrocław. Cena �siąż�i to 25 �ł (+ �os�ty wysył�i).
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