
Dziecko i Pies
Poradnik dla rodziców



List od Wydawcy

Szanowni Czytelnicy,

Z radością oddajemy w Państwa ręce poradnik „Dziecko i Pies”, który powstał z troski 
o zdrowie i bezpieczeństwo naszych małych pociech oraz czworonożnych przyjaciół. 
Na łamach poradnika postaramy się udzielić odpowiedzi na pytania jakie zadają sobie 
wszyscy przyszli i obecni rodzice, którzy są, lub planują być, właścicielami psa.

Wiele przyszłych mam obawia się, że malutkie dziecko i pies przebywający pod 
jednym dachem mogą stanowić dla siebie zagrożenie. Ba! Biorą nawet pod uwagę 
możliwość oddania psa do schroniska w obawie przed tym, że nie będą w stanie 
podołać opiece nad dwoma istotami wymagającymi ciągłej kontroli i uwagi.  
Czy naprawdę jest się czego obawiać? Wyczerpujących odpowiedzi na to i wiele 
innych pytań udzielą eksperci: Jacek Gałuszka (behawiorysta psów), Magda Pawlak 
(zoopsycholog), Piotr Jaworzyński (lekarz weterynarii), dr n. med. Alicja Karney 
(pediatra Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie) oraz Kinga Dutkiewicz-Częścik 
(psycholog dziecięcy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie), którym korzystając  
z okazji serdecznie dziękujemy za ich nieocenioną pomoc przy powstawaniu poradnika.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią.

Butcher’s Pet Care Polska 

Pat Romanek
Dyrektor zarządzająca



Mamo, tato - kupmy pieska!
Czyli co musisz rozważyć, zanim
podejmiecie decyzję
Kinga Dutkiewicz-Częścik, psycholog dziecięcy, Instytut Matki i Dziecka

Podobno pytanie dziecka o to, czy dostanie pieska, jest jednym z dwóch 
wzbudzających najwięcej obaw wśród rodziców, obok pytania o to, skąd się biorą 
dzieci. Dlaczego tak jest?

Pies w domu może być źródłem wielu przyjemności, satysfakcji i wspaniałych przeżyć, jednak 
pod warunkiem dobrego przygotowania się na przyjęcie go przez całą rodzinę. Zanim rodzice 
zadadzą sobie pytanie – czy ich dziecko jest już wystarczająco odpowiedzialne, najpierw 
powinni zastanowić się, czy oni sami są gotowi na to, by przyjąć pod swój dach nowego pupila. 
Po pierwsze dlatego, że to oni poprzez swoje zachowanie, dając mu przykład, uczą dziecko 
odpowiedzialności. Liczenie na to, że dziecko, zwłaszcza to naprawdę małe, weźmie na siebie 
wszystkie obowiązki i będzie je systematycznie wypełniać, jest mało realne. Dodatkowo, 
posiadanie zwierzęcia takiego jak pies, wiąże się z różnymi nieuniknionymi zniszczeniami,  
o których niby wiadomo, że będą, jednak nie każdy potrafi przewidzieć, jak na nie 
zareaguje. Co zrobi mama, gdy rozkoszny szczeniak zacznie rosnąć i jego „niewinne” harce  
w towarzystwie kwiatków będą się kończyć coraz bardziej zauważalnymi zniszczeniami?  
Co się stanie, gdy ukochany szczeniak zacznie obgryzać meble? Myślenie o konsekwencjach, 
w tym również tych nieprzyjemnych, pokazywanie ich dziecku, a także ponoszenie tych,  
do których doprowadzi podjęta decyzja, jest bardzo ważne w procesie wychowywania. 

Dodatkowo, należy rozważyć, czy rodzice gotowi są dostosować swoje plany dnia oraz 
plany wakacyjne do posiadania zwierzaka. W ciągu dnia pies musi zostać wyprowadzony 
kilka razy na spacer – co oznacza, że musi to zostać uwzględnione w grafiku domowników.  
I wreszcie, czy jeśli okaże się, że po pierwszym okresie fascynacji zwierzakiem dziecko nieco 
mniej chętnie będzie się angażować w opiekę nad nim, lub zimą, gdy poranne wstawanie  
z łóżka może być szczególnie trudne, rodzic będzie gotów przejąć na siebie część obowiązków. 
Dlatego właśnie rodzice muszą być pewni, że jeśli zgodzą się na zwierzę w domu, sami 
również będą zdolni ponieść konsekwencję tej decyzji, tym większe, im młodsze jest dziecko. 
Powinni bowiem pamiętać, że odpowiedzialności maluch uczy się również od nich. 

Dziecko, choćby nawet bardzo tego chciało, nie potrafi i nie może podjąć decyzji o zakupie 
psa. Leży ona po stronie rodziców – czy będą mieli z kim zostawić zwierzątko lub czy będą 
gotowi zabrać ze sobą na urlop, w razie konieczności, modyfikując swe plany? Jeśli nie, 
lepiej go nie kupować. Porzucenie zwierzęcia ma bardzo destrukcyjne konsekwencje dla 
rozwoju emocjonalnego dziecka oraz dla jego postrzegania rodziców, nie wspominając  
o okrucieństwie takiego rozwiązania dla samego zwierzęcia. Uczy to również dziecko,  
że jeśli podejmie ono pochopną decyzję, nie musi ponosić jej konsekwencji. Takie rozwiązanie 
w ogóle nie powinno być brane pod uwagę!



Jeśli jesteśmy już pewni, że nasz tryb życia pozwala na posiadanie psa, należy poszukać 
odpowiedzi na pytanie, czy nasze dziecko jest wystarczająco odpowiedzialne, by opiekować 
się inną żywą istotą. Warto przyjrzeć się temu,  jak funkcjonuje ono w różnych innych sferach 
życia, które wymagają sumienności i zorganizowania, np. w szkole, na zajęciach dodatkowych 
lub w domu. Jeśli dziecko dość dobrze radzi sobie z szykowaniem rzeczy do szkoły, pamięta  
o wypełnianiu nałożonych na nie obowiązków domowych (takich jak sprzątanie biurka, 
wynoszenie śmieci czy podlewanie kwiatków), a jeśli zdarzy mu się zapomnieć – upomniane 
szybko poprawia się, można przypuszczać, że poradzi sobie z opieką nad zwierzęciem. Oczywiście 
należy wziąć pod uwagę, że żadne dziecko nie wypełnia tego rodzaju obowiązków każdego dnia  
z taką samą dokładnością czy zaangażowaniem, a wpływ na to ma choćby samopoczucie, 
czy ilość zajęć w danym dniu. Pytanie, czy rodzice są gotowi odciążyć od czasu do czasu swe 
dziecko, wydaje się bardzo odpowiednie. 

Ciekawym sposobem na sprawdzenie gotowości malucha jest krótki okres „testowy” – 
robienie wszystkiego tak, jakby w domu był pies, tj. wcześniejsze wstawanie o takiej porze, 
by zdążyć go wyprowadzić na spacer (niezależnie od pogody na zewnątrz), powroty do domu 
od razu po zajęciach, by go nakarmić  i ponownie zabrać na spacer, utrzymywanie porządku  
w taki sposób, w jaki musiałby on być utrzymany przy psiaku (np. chowanie butów do szafek tak,  
by nie mogły zostać pogryzione). Oczywiście im dziecko młodsze, tym więcej obowiązków 
spocznie na rodzicach – mama lub tata będą musieli towarzyszyć dziecku podczas spacerów, 
szykować jedzenie dla pupila czy zaprowadzać go do weterynarza. Trzeba zdać sobie sprawę 
z tego, że ofiarowując psa dziecku, daje się go także (a zdaniem niektórych – przede 
wszystkim) sobie. 

Zaskoczeniem, które często spotyka dzieci, jest fakt, że pies nie zawsze (i nie każdy) ma 
ochotę robić to, czego one by oczekiwały. Są bowiem rasy, które np. nie przepadają za dziećmi.  
Poza tym, w niektórych sytuacjach psy nie chcą się bawić, np. wtedy gdy tropią, jedzą, czy śpią  
(to ostatnie jest bardzo prawdziwe u szczeniaków i wywołuje frustrację u dzieci, które 
chciałyby od samego początku bawić się z psem niemal w każdym momencie, gdy same 
mają na to chęć).

A gdyby tak zastanowić się – dlaczego właściwie dzieci tak często nalegają na posiadanie 
psa? Jakie mogą być tego korzyści? Najczęściej podkreślanymi i jednocześnie najbardziej 
oczywistymi profitami z perspektywy dziecka są: przyjemność ze spontaniczności kontaktu 
z psem, czytelność wysyłanych przez niego sygnałów oraz jego zachowania, co może 
dawać wiele satysfakcji dzieciom, jeszcze niedoskonale rozeznanym w społecznym świecie 
relacji rówieśniczych; pozytywne reakcje psiaka na nastroje dziecka, np. jego smutek czy 
zły humor, a także możliwość oderwania się otaczającej rzeczywistości. Te ostatnie mogą 
być szczególnie ważne, gdy dziecko jest jedynakiem. Oprócz tego, wspólne spacery z psem 
mogą być świetną okazją do wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, a także do 
aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Dla rodzica niewątpliwą korzyścią jest stwo-
rzenie warunków, w których dziecko ma szansę stawać się jeszcze bardziej obowiązkowe, 
oczywiście w adekwatny do wieku sposób. 



Jak widać, posiadanie psa ma wiele 
zalet, a dorastanie ze zwierzęciem może 
być źródłem wielu ważnych i cennych 
doświadczeń dla całej rodziny. Jednak 
dzieje się tak tylko wtedy, gdy wszyscy 
są odpowiednio przygotowani na jego 
pojawienie się w domu, traktują posia-
danie psa równie poważnie i podejmują 
decyzję z całą świadomością obowiązku, 
jaki na siebie przyjmują. 

Warto pamiętać: 

1. Decyzja o zakupie, choć podejmowana pod wpływem prośby dziecka, musi być podjęta 
przez rodziców z pełną świadomością konsekwencji.

2. Zanim zdecydujemy się na psa, przeanalizujmy, czy styl życia rodziny, jej przyzwy-
czajenia, plan dnia pozwalają na kolejne zobowiązanie, jakim niewątpliwie jest pies.

3. Gdy rodzice są gotowi podjąć takie zobowiązanie, mogą wziąć pod uwagę, czy dziecko 
jest gotowe i wystarczająco odpowiedzialne.

4. Wskazówką, czy dziecko poradzi sobie z opieką nad psem, może być to, jak radzi sobie 
z dotychczasowymi obowiązkami - tymi szkolnymi i tymi domowymi: na ile jest  
systematyczne i obowiązkowe.

5. Dobrą metodą na przygotowanie wszystkich domowników na przyjęcie psa jest zmiana 
planu dnia na taki, który będzie obowiązywał, gdy w domu pojawi się pies!



Pies
a zdrowie
dziecka
Dr n. med. Alicja Karney, lekarz pediatra, 
kierownik Oddziału Hospitalizacji Jednego Dnia, 
Instytut Matki i Dziecka 

O tym, że zwierzęta, a zwłaszcza psy, bardzo korzystnie wpływają na rozwój emocjo-
nalny i społeczny dziecka, wiadomo od dawna. Pomimo tego, rodzice bardzo często 
zastanawiają się, czy czworonożny przyjaciel nie będzie zagrożeniem dla stanu 
zdrowia ich małego skarbu. Główne obawy związane są z możliwością wystąpienia  
u dziecka alergii na sierść, przenoszenia przez psa groźnych pasożytów czy też 
ryzyka związanego z pogryzieniem. Ale czy na pewno jest się czego bać? 

Rodzice obawiają się przede wszystkim chorób pasożytniczych, które mogą się pojawić 
przy kontakcie z psem, takich jak toksokaroza, zakażenie tasiemcem psim czy lambliami. 
Należy pamiętać, że odpowiednie postępowanie pozwala na uniknięcie zakażenia. Wystarczy  
systematycznie psa odrobaczać i kąpać, a po zabawie z nim, umyć ręce – zwłaszcza przed 
posiłkiem. Warto tu dodać, że według badań, dużo częściej dochodzi do zakażenia wyżej 
wymienionymi pasożytami po zabawie w brudnej piaskownicy niż od zwierzęcia domowego. 



Kolejnym problemem, który spędza sen z powiek rodzicom zastanawiającym się 
nad kupnem psa, są alergie. Ze statystyk wynika jednak, że alergię na psią sierść 
ma od 2,5-10% populacji. W przypadku dzieci te liczby są dużo mniejsze, bo alergia 
taka dotyczy tylko 5% dzieci w wieku 7-8 lat i ok. 10% w wieku 11-12 lat. Co więcej, 
istnieją również badania dowodzące, że kontakt małego dziecka z psem zmniejsza 
zapadalność na choroby alergiczne, takie jak astma czy alergiczny nieżyt nosa,  
w wieku dorosłym. 

Podstawowym alergenem psa jest złuszczony naskórek, który może unosić się  
w zamkniętych pomieszczeniach przez wiele godzin. Jest obecny nawet tam, 
gdzie nie przebywają zwierzęta. Uczulający naskórek psa przenoszony jest także 
na odzieży, butach, a nawet włosach! 

Poza złuszczonym naskórkiem potencjalne alergeny są obecne również  
w ślinie, łoju wydzielanym przez skórę, pocie i moczu psów. Dotychczas nie 
wykryto specyficznych alergenów dla poszczególnych ras psów, wiadomo nato- 
miast, że bardziej uczulają psy z tendencją do łupieżu, których skóra wytwarza 
więcej łoju. Prawdopodobieństwo wystąpienia alergii zwiększa się, jeśli posia-
damy psa o długiej sierści, gdyż może być ona rezerwuarem innych alergenów,  
np. roztoczy kurzu domowego. Błędne jest powszechne twierdzenie, że istnieją 
rasy nieuczulające. Każdy pies może uczulać, jednak reakcja alergiczna nie zawsze 
musi wystąpić. 



Dzieci uczulone na sierść psów mają objawy podobne do uczulenia na inne alergeny i mogą 
to być: wysypki skórne (obrzęk, pokrzywka), katar, kaszel, łzawienie i zaczerwienie spojówek, 
duszność oraz nawracające zakażenia dróg oddechowych. Objawy mogą wystąpić w krótkim 
czasie po kontakcie ze zwierzęciem lub później, a ich nasilenie może być różne. Ustępowanie 
objawów po izolacji od zwierzęcia oraz ponowne pojawienie się po kontakcie z psem może 
sugerować alergię.

Jak więc sprawdzić, czy nasze dziecko reaguje alergicznie na bliską obecność psa?  
Zanim pies pojawi się w domu, warto odwiedzić kilka razy znajomych posiadających różne 
rasy psów, a najlepiej spotkać się z taką rasą pieska, jaką rodzina planuje mieć w domu.  
Należy pozwolić dziecku podejść do zwierzęcia, aby mogło je pogłaskać. Następnie 
obserwować, czy w ciągu kilku godzin od kontaktu nie pojawią się objawy alergii. Jeżeli po 
kilkukrotnym kontakcie nie zauważymy niepokojących zmian, to jest mało prawdopodobne, 
aby pojawiły się one później. 

Jeżeli rodzice nie są pewni, czy objawy alergii ustępują po izolacji od psa, jak również w przy-
padku niewielkich objawów alergicznych, nie należy natychmiast pozbywać się zwierzęcia 
(zwłaszcza w sytuacji, kiedy pies jest od dawna w domu), można spróbować ograniczyć 
ilość alergenu: pies nie powinien przebywać w sypialni dziecka, dodatkowo powinna być ona  
w ciągu dnia zamykana, pomocne jest zmniejszenie ilości mebli tapicerowanych oraz 
usunięcie dywanów i wykładzin, mycie rąk bezpośrednio po zabawie z psem, mycie psa co 
najmniej dwa razy w tygodniu oraz unikanie kontaktu z mokrą sierścią. 



Podsumowując: 
 
1. Pies jest wspaniałym przyjacielem dziecka. 
2. Sierść psa nie jest silnym alergenem dla zdrowego dziecka. 
3. Zanim pies pojawi się w domu, należy wcześniej skontaktować dziecko 
 z psami znajomych i obserwować, czy będą objawy alergii.
4. Należy wybierać rasy psów najmniej uczulających. 
5. Odpowiednie postępowanie może zmniejszyć niewielkie objawy 
 uczulenia na sierść psa. 
6. Odradza się posiadanie psa dzieciom z rozpoznaną alergią, 
 a zwłaszcza z astmą oskrzelową i alergicznym nieżytem nosa.

Piśmiennictwo: 
1. Gronlund H., Saarne T., Gfvelin G.: The major cat allergen Fel d 1,I 
 diagnosis and Therapy. Int. Arch. Allergy Immunol. 2010, 151: 265-274.
2. Krawiec M., Krauze A., Borkowska A.: Epidemiologia alergii wziewnych 
 w grupie pacjentów Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku
 Dziecięcego I Katedry Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu
 Medycznego. Alergoprofil 2008, 4: 20-24.
3. Krauze A., Lange J, Kulus M.:Alergia na zwierzęta. Alergoprofil 2011,
 7:17-18.
4. Ramadour M., Guetat M., Guetat J. et al.: Dog factor differences in 
 Can f 1 allergen production. Allergy2005, 60: 1060--1064.



Pierwsze
dni w domu
Magda Pawlak, zoopsycholog, ekspert Butcher’s Pet Care 

Jedno z najczęstszych pytań zadawanych mi przez przyszłe mamy posiadające 
psa, brzmi: jak przygotować mojego ukochanego pupila na pojawienie się  
niemowlaka tak, by szybko go zaakceptował i kojarzył z przyjemnością, a nie 
nagłą utratą korzyści i przywilejów? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć 
w poniższym artykule. 



Jako psi terapeuta w codziennej praktyce spotykam się z podstawowymi problemami  
w porozumieniu między człowiekiem a psem. Pies, to tak jak człowiek, istota wrażliwa, czująca 
i myśląca, ale mechanizmy postrzegania przez niego świata są często odmienne od naszych 
wyobrażeń. Wielu z nas ma problem z prawidłowym odczytaniem wysyłanych przez psa 
sygnałów. Nie potrafimy również przekazać mu informacji o tym, co nam się podoba a co nie 
jest mile widziane w jego zachowaniu. Tak naprawdę jednak niewiele trzeba, aby prawidłowo 
reagować i umiejętnie odczytywać komunikaty wysyłane przez naszych podopiecznych,  
co jest szczególnie ważne przy przygotowaniu psa na pojawienie się dziecka. Taki nowy 
członek rodziny to rewolucja, która może przewrócić psie życie do góry nogami. Błędy 
popełnione w tym okresie mogą okazać się bardzo frustrujące dla wszystkich członków 
rodziny, a nawet uniemożliwić wspólne życie pod jednym dachem. 

Jeśli nasz pies nie lubi dzieci lub nie czuje się komfortowo w ich towarzystwie, jest to ostatni 
moment, aby zmienić jego negatywne nastawienie. To samo dotyczy sytuacji, gdy nasz 
piesek nie lubi gości, praktycznie wszystko mu wolno i spełnia się każdą jego zachciankę. 
Taki pies nie zrozumie, że nagle odmawia mu się uwagi, pieszczot, nie mamy sił czy ochoty 
na zabawę. Kiedy okaże się, że nie on, lecz nowy przybysz zaprząta teraz naszą uwagę, może 
uznać, że należy zrobić z tym porządek, żeby wszystko znów było po staremu. Taka sytuacja 
może okazać się niebezpieczna dla nowo narodzonego dziecka. 

Pamiętajmy, że wszelkie zmiany w rytuałach dnia codziennego należy wprowadzić na co 
najmniej kilka miesięcy przed pojawieniem się dziecka. Dotyczy to szczególnie zmian, które 
z punktu widzenia psa są dla niego niekorzystne, np. zakaz wstępu do pokoju dziecięcego 
bez pozwolenia, mniej uwagi i czasu poświęcanego psu, zakaz „żebrania” przy stole w trakcie 
posiłków, większa dyscyplina, krótsze spacery. Jeśli pies dotąd spał z nami w sypialni,  
a wraz z pojawieniem się dziecka chcemy, aby przeniósł się w inne miejsce, zróbmy 
to jak najszybciej. Już teraz przyzwyczajamy też psa do zawiniątka czy lalki noszonej na 
rękach, jej przebywania w wózku, łóżeczku, ćwiczymy wyprowadzanie psa na spacer  
z wózkiem. Koniecznie odświeżmy komendy posłuszeństwa, co bardzo ułatwi nam kontrolę 
nad zachowaniem psa w obecności maleństwa. Należy również przyzwyczaić zwierzę do 
dotykania każdej części jego ciała, tak by nie denerwowało się, kiedy dziecko zechce je 
poznać i pogłaskać. Dobrze jest również przyzwyczaić psa do dźwięków wydawanych przez 
niemowlę poprzez odtwarzanie mu nagrania z płaczem dziecka. 



Zapamiętaj!

1.	Pojawienie się niemowlęcia w domu to rewolucja dla obu stron. 
2. Psa należy przyzwyczajać do nowych rytuałów już od początku ciąży – zwróć szczególną 

uwagę na zmiany, które są niekorzystne z punktu widzenia psa.
3. Jeśli pies śpi w łóżku z opiekunami, stopniowo go tego oduczaj.
4. Przyzwyczaj zwierzę do zawiniątka noszonego na rękach oraz spacerowania przy wózku.
5. Już po porodzie, przynieś do domu materiał przesiąknięty zapachem niemowlęcia, 
 aby pies miał szansę przyzwyczaić się do nowego zapachu.
6. Dokładnie zaplanuj moment zapoznania dziecka ze zwierzęciem. Po wejściu do domu 

najpierw przywitaj się z psem, dopiero później, jeśli jest spokojny, pozwól mu powąchać 
dziecko.

7. Nagradzaj psa za każde łagodne zachowanie wobec dziecka. 
8. Pod żadnym pozorem nie zostawiaj malucha sam na sam z czwronogiem!

Kiedy maluch pojawi się na świecie, przynieśmy do domu materiał przesiąknięty zapachem 
dziecka (nie może to być pielucha), aby pies miał okazję oswoić się z nowym dla niego 
bodźcem. Przed samym pojawieniem się dziecka, odrobaczmy psa i powtarzajmy zabieg co 
trzy miesiące.

Kiedy mama wraz z dzieckiem pojawia się w domu, musimy zadbać, by pierwszy kontakt 
psa z maleństwem odbył się w atmosferze spokoju i radości. Najpierw mama, za którą 
pies się stęsknił, wita się z ukochanym pupilem, dopiero potem, jeśli pies zachowuje się 
spokojnie, można pozwolić mu powąchać dziecko. Nie izolujemy psa od dziecka, powinien 
być obecny przy zabiegach pielęgnacyjnych (jeśli zachowuje się spokojnie) oraz w trakcie 
zabaw i spacerów z dzieckiem. Dziecko ma się kojarzyć psu z przyjemnością, dlatego warto 
go nagradzać, gdy znajduje się w pobliżu maleństwa. Gdy kładziemy dziecko spać, nie 
starajmy się psu wynagradzać ograniczonej uwagi w ciągu dnia. To najczęstszy błąd, który 
może prowadzić do rywalizacji.

Pamiętajmy, że pies nigdy nie może zostać z dzieckiem sam, bez nadzoru osoby dorosłej. 
Uczmy dziecko delikatności i troski wobec naszego pupila. Bardzo ważne jest także, aby 
zadbać o spokojne miejsce dla psa, tak by mógł wypocząć nie niepokojony przez dziecko.

Jeśli odpowiednio przygotujemy naszego psa, to zmiany związane z pojawieniem się dziecka 
w rodzinie przyjmie jako naturalne i korzystne dla siebie. Poczuje się dowartościowany jako 
opiekun nowego członka rodziny, a kiedy dziecko podrośnie, zyska świetnego przyjaciela do 
wspólnej zabawy.



Dziecko i Pies
10 złotych zasad

Podstawą zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w towarzystwie psa jest pamiętanie o kilku 
podstawowych zasadach. Pies to nie człowiek i w swoim zachowaniu kieruje się innymi 
zasadami niż my - ludzie. To, co dla nas jest kawałkiem szmatki lub bezużytecznym śmieciem 
– dla psa może być cennym zasobem, którego będzie bronić. Dla ludzi przytulanie się  
i obejmowanie jest naturalnym sposobem wyrażania czułości. Dla psów zachowania takie 
oznaczać mogą chęć konfrontacji, wyzwalając postawy obronne. Ludzka skóra jest znacznie 
bardziej delikatna niż skóra psa, dlatego kłapnięcie zębami, które nie wyrządziłoby innemu 
psu większej szkody, może poważnie uszkodzić skórę człowieka, szczególnie dziecka. Dlatego 
zwracaj uwagę na relacje dziecka z psem tak, jak uważasz na swoje dziecko bawiące się  
na placu zabaw lub zajmujące się wycinaniem papieru nożyczkami - myśl o bezpieczeństwie!

Jacek Gałuszka, trener, behawiorysta, ekspert Butcher’s Pet Care



By relacje pomiędzy dziećmi i psami były dobre i bezpieczne, 
trzeba przestrzegać kilku zasad: 

1. Zawsze nadzoruj kontakty dziecka z Twoim psem. Jeśli pozwalasz maluchowi głaskać 
psa – rób to razem z nim. Niech Twoja ręka będzie razem z ręką dziecka. Staraj się,  
aby głaskanie było przyjemne dla psa.

2. Psy nie lubią przytulania ani całusów. Zamiast takich ryzykownych zachowań naucz 
dziecko, aby głaskało psa delikatnie po klatce piersiowej i po boku szyi nie przekładając 
ręki przez kark psa. 

3. Gdy pies je lub odpoczywa, potrzebuje spokoju. Naucz też dziecko, aby nie podchodziło 
do jedzącego psa i nie zaczepiało go na jego posłaniu. 

4. Psy chętnie się bawią, jednak czasami, gdy stają się nadmiernie podekscytowane, 
mogą skakać i podgryzać. W takich sytuacjach dziecko powinno po prostu zatrzymać 
się bez ruchu, krzyżując ręce na piersi. Taka postawa nie jest dla psa zachętą do 
ekscytacji. Zwykle w ten prosty sposób można sprawić, że pies będzie starał się 
bardziej kontrolować swoje emocje.  

5. NIE zachęcaj dziecka, by podchodziło i głaskało obce psy. Podobnie nie strasz dziecka 
tym, że pies je ugryzie, czy zrobi mu krzywdę. Zarówno nadmierna ufność, 

 jak i uciekanie przed psem może doprowadzić do wypadku. Najlepiej niech dziecko 
patrzy na obce psy tak samo, jak patrzy na innych ludzi lub przejeżdżające samochody 
– z normalną ciekawością, ale bez nadmiernego zaangażowania. 

6. Pamiętaj, żeby uczyć dziecko, że pies to żywa, czująca istota. Nie wolno psa drażnić, 
uderzać go, ciągnąć za ogon lub za uszy. 

7. Nie przekraczaj granicy komfortu psa. Widząc, że pies sztywnieje lub odsuwa się – 
nie zmuszaj go  do kontaktu. 

8. Zapisz się na szkolenie z psem prowadzone w pozytywny sposób. Włącz dzieci do 
treningu z czworonogiem. Pies może od nich otrzymywać nagrody, gdy wykona coś,  
o co go prosisz. W ten sposób dzieci kojarzą się psu z przyjemnymi doznaniami.

9. Naucz psa polecenia „wyjdź”, używając smakołyków. Mówiąc „wyjdź”, rzuć smakołyk 
tam, gdzie chcesz, aby pies się znalazł. Gdy wyjdzie – pochwal go, a smakołyk niech 
sobie zje w nagrodę. Stopniowo przejdź do samego tylko wskazywania psu kierunku, 
gdzie ma wyjść. Czasami rzuć mu smakołyk w nagrodę. Dzięki temu pies, robiąc Tobie 
lub dziecku miejsce na komendę „wyjdź”, będzie oczekiwał czegoś przyjemnego.

10. Socjalizuj psa ze światem. Ucz go, jak ma się zachowywać w obecności innych 
 ludzi, w nowych miejscach i w różnych sytuacjach. Jeśli idąc z psem, 
 widzisz, że w pobliżu biegają dzieci – zapnij psa na smycz. 
 Nawet jeśli w pełni kontrolujesz swojego psa – nie zawsze możesz 
 kontrolować całe otoczenie. 

I na koniec najważniejsze: NIGDY nie wzbudzaj w psie strachu przed 
dziećmi. Strach może prowadzić do agresji. Ucz psa skojarzenia, 
że bliskość dzieci i praca z nimi jest miła i radosna, używając 
pozytywnych wzmocnień i nagród. Im bardziej pozytywne będą 
doświadczenia psa  z dziećmi, tym bardziej będzie pragnął 
ich towarzystwa i bliskości. 



Dzieci w naturalny sposób dążą do kontaktu ze zwierzętami, szczególnie tymi futerkowymi, 
które są miłe w dotyku, ciepłe i przyjazne. Budzą w nich ogromną ciekawość, pragną ich 
dotknąć, pogłaskać je, przytulić, nawiązać z nimi bliski kontakt. To dobra okazja, by pokazać 
dziecku, w jaki sposób okazać szacunek ulubionym istotom, co w konsekwencji przełoży się 
na stosunek do każdego stworzenia, także do ludzi.

Dzieci, kochając zwierzęta, nie chcą sprawić im przykrości, mają więc bardzo silną motywację, 
by troszczyć się o ich komfort i dobre samopoczucie. Chętnie zadbają o to, by piesek miał 
wodę do picia, nie był głodny, zrozumieją, że chce odpocząć albo koniecznie musi wyjść na 
spacer. W trakcie zabawy z psem nauczą się odpowiedzialności, uważności oraz delikatności. 
Takie pełne wrażliwości porozumienie z psem jest możliwe jednak jedynie wtedy, gdy rodzice 
wyjaśnią w zrozumiały dla dziecka sposób, że zwierzęta są wrażliwe, czują ból, smutek, głód, 
potrzebują snu i odpoczynku.

Podstawowym zadaniem rodziców jest pokazanie dziecku, w jaki sposób należy kontaktować 
się z psem, jak rozumieć jego reakcje oraz jak zachować się, kiedy pies okazuje swoje nie-
zadowolenie. Powinni mu także wytłumaczyć, że rozbawiony zwierzak może je niechcący 
potrącić, podrapać czy przewrócić. Dziecko świadome, że pies nie chce zrobić mu krzy-
wdy, wie, że to ono musi zachować czujność oraz wybaczyć psu, jeśli ten nieumyślnie  
sprawi mu ból. Żyjąc z psem pod jednym dachem, dowiaduje się, że istnieją także sytu-
acje, kiedy nie należy mu przeszkadzać, na przykład w trakcie jedzenia czy obgryzania kości,  
nie wolno też niepokoić go w czasie drzemki. W kontakcie z psem dziecko ma okazję nauczyć się  
bezwarunkowej miłości, spontanicznej radości oraz korzystania z intuicyjnej mowy ciała. 

Przyjazny i oparty na szacunku kontakt dziecka z psem wspomaga jego rozwój emocjonalny 
i społeczny, uczy empatii, wrażliwości na potrzeby innych, szacunku oraz odpowiedzialności. 
Dziecko poprzez bliski związek z psim przyjacielem w naturalny sposób nabywa umiejętności, 
które bardzo przydają mu się w codziennym życiu i kontaktach z innymi.

Magda Pawlak, zoopsycholog, ekspert Butcher’s Pet Care 

Jak Pies może
pomóc w wychowaniu dziecka?

Pamiętaj:
1. Zwierzęta budzą ogromną ciekawość w małych dzieciach – nie należy ograniczać 

ich wzajemnego kontaktu.
2. Pies może być pomocny w wychowaniu, gdyż uczy dziecko odpowiedzialności.
3. Już kilkulatka można nauczyć obowiązków związanych z opieką nad psem – dbania 

o regularne uzupełnianie jedzenia i picia oraz wyprowadzania pieska na spacer. 
Oczywiście w towarzystwie rodziców. 

4. Rodzice powinni wytłumaczyć dziecku, że najważniejsza w kontakcie z psem jest 
delikatność i uważność.



Jestem w ciąży i mam kota

Ciąża to szczególny okres w życiu kobiety, kiedy cała jej uwaga i troska skierowana jest na 
rozwijającą się malutką istotę. Dla całej rodziny priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo 
zarówno mamy, jak i jej dziecka. W przypadku, kiedy jednym z domowników jest kot, nie 
można o nim zapomnieć i należy zwrócić szczególną uwagę na stan jego zdrowia, gdyż może 
być nosicielem groźnej choroby – toksoplazmozy. Toxoplasma gondi jest pierwotniakiem  
i pasożytem żyjącym wewnątrz żywych komórek organizmu. Zakażenia występują zarówno 
wśród ludzi, jak i zwierząt (kotów, psów, bydła, świń, kur, owiec, szczurów). Człowiek może 
zarazić się tym pierwotniakiem drogą pokarmową poprzez zjedzenie surowego, zakażonego 
oocytami mięsa czy surowych jaj. Ta choroba pasożytnicza nie jest groźna dla kotów, 
ale co bardzo ważne stanowi niebezpieczeństwo dla kobiety w ciąży. Skutkiem zarażenia 
zarodka czy płodu może być poronienie, zaburzenia w centralnym układzie nerwowym  
i narządzie wzroku – siatkówce. Dlatego zaleca się, aby podczas ciąży właścicielki kotów 
szczególnie ich pilnowały. Najlepiej jeśli pupil przebywa wewnątrz mieszkania, kuweta  
z odchodami jest codzienne myta przez pozostałych członków rodziny, aby ograniczyć do 
minimum możliwość zakażenia. Wskazane jest żywienie kotów gotową karmą (najlepiej 
suchą) lub gotowanym mięsem. Każda kobieta w ciąży, niezależnie od tego czy posiada 
zwierzę, powinna przeprowadzać kontrolne badania krwi w kierunku wykrycia przeciwciał, 
które powstają jako odpowiedź na zakażenie pasożytem. Równie istotne dla bezpieczeństwa 
kobiety, jak i rozwijającego się dziecka, jest zapobieganie chorobom zakaźnym kotów poprzez 
ich szczepienie, systematyczne odrobaczanie, eliminujące pasożyty wewnętrzne – nicienie 
jelitowe oraz tasiemce, profilaktyka przeciwko pchłom oraz kontrola stanu sierści i skóry. 

Przygotowanie kota na przyjazd niemowlęcia do domu 

Na przybycie nowego członka rodziny przygotowani powinni być wszyscy domownicy. 
Zarówno rodzice małego dziecka, jak i kot biegający po mieszkaniu. Przed pojawieniem się 
niemowlęcia wskazana jest wizyta u lekarza weterynarii w celu wykonania podstawowych 
zabiegów kosmetycznych w postaci toalety uszu, skrócenia pazurów czy kontroli stanu skóry 
i okrywy włosowej. Lekarz weterynarii dokona oględzin kota, odrobaczy go, zastosuje preparat 
chroniący przed pchłami i innymi pasożytami skóry oraz zaleci szczepienia ochronne. 

Kot a dziecko
Piotr Jaworzyński, lekarz weterynarii, ekspert Butcher’s Pet Care 



Następnie warto kota stopniowo przyzwyczajać do pojawienia się nowej istoty w domu 
poprzez poznawanie zmienionego otoczenia. Nowe przedmioty czy nowe meble w dziecięcym 
pokoiku to dla kota niebywały stres. Pozwólmy na ich obwąchanie i poznanie. Ważny jest 
również kontakt kota z innymi dziećmi, chociażby dla zapoznania się z dźwiękiem płaczu 
czy zachowaniem małych istot. Za pozytywne zainteresowanie wskazane jest nagradzanie 
zwierzęcia smakołykiem i dobrym słowem. Kot ma niezwykłe zdolności empatyczne – potrafi 
wykazać zaniepokojenie, kiedy niemowlę długo płacze, a nikogo nie ma w pobliżu. Jest 
nawet w stanie popędzić opiekuna do pokoju, gdzie przebywa płaczące dziecko. Nie można 
pozwolić kotu na leżenie i spanie w dziecięcym łóżeczku, gdyż może się zdarzyć, że kot, 
przytulając się do dziecka, zasłoni jego buzię i utrudni oddychanie.



Mamo, ja chcę kota!

Kiedy nasze dziecko zwraca się do nas z takim pytaniem, należy podjąć świadomą  
i odpowiedzialną decyzję. Jeżeli jest pozytywna, należy rozważyć, czy decydujemy się na 
małe kocię czy dorosłego już kota.

W przypadku, kiedy mamy w domu małe dziecko, lepszym rozwiązaniem jest dorosły kot. 
Posiada on już określony temperament i charakter, potrafi zareagować na zbyt męczącą 
zabawę i odejdzie lub delikatnie postraszy. Mały, młody i delikatny kociak, któremu łatwiej 
wyrządzić krzywdę, nie potrafi jeszcze kontrolować swoich odruchów i zachowania. Potrafi 
podrapać czy nawet ugryźć. Rodzice powinni być świadomi, że nie wolno zostawiać kota 
sam na sam z małym dzieckiem czy niemowlęciem. Koty powinny być regularnie szczepione  
i odrobaczane, a jeżeli zwierzę będzie czuło się zaniedbywane, może poczuć się zazdrosne.  
To z kolei zaowocuje agresją w stosunku do dziecka czy dorosłych. 

Rolą rodzica jest uzmysłowienie dziecku, że kot nie jest zabawką, nie wolno ciągnąć 
zwierzęcia za ogon, uszy czy futro, gdyż wywołuje to ból i obronę poprzez agresję.  
Nie należy kotu przeszkadzać podczas jedzenia, również nie wolno go budzić i zmuszać do 
zabawy. Także bezpośredni kontakt wzrokowy nie jest bezpieczny w obcowaniu z kotem. 
Istotne jest, aby kot miał swój azyl, gdzie może się schować, kiedy straci ochotę na zabawę. 
Należy pamiętać również, że czasem i kotu przydarzy się coś niekontrolowanego. Zdarza się,  
że zwymiotuje sierścią czy niestrawionym pokarmem, a nasz maluch biegnie, żeby to 
zobaczyć i tego dotknąć. Dlatego kontrolujmy i bacznie obserwujmy mruczka. Jeśli coś 
nas zaniepokoi, należy korzystać z pomocy weterynaryjnej. Koty lubią psocić i np. rozbić 
szklankę, a wiadomo jak niebezpieczne jest ostre szkło w kontakcie z dziecięcymi rączkami. 

W przypadku raczkującego malucha należy zabezpieczyć miski oraz kuwetę przed ciekawością 
i zainteresowaniem. Dla wpojenia zasad opieki nad kotem można poprosić starsze dziecko  
o pomoc w kontrolowaniu ilości karmy w kociej misce. Takie zadanie stopniowo będzie uczyło 
dbania o swojego przyjaciela. Czasem zdarza się, że w kontakcie z kotem nasze dziecko 
wykazuje objawy alergii w postaci kichania, wycieku z nosa i oczu, wysypki czy innych 
objawów uczulenia. Dlatego przed przybyciem kota do domu, dla pewności, czy maluch 
nie będzie wykazywał objawów alergii na białko zawarte w kociej ślinie, można wykonać 
testy alergiczne lub odwiedzić osoby, które mieszkają z kotami i pozwolić dziecku na kontakt  
z nimi. 



Zapamiętaj:

1. Najważniejsza jest profilaktyka! 
2. Przeprowadź badania krwi na obecność toksoplazmozy – zarówno sobie, 
 jak i kotu. 
3. W miarę możliwości karm kota suchą karmą oraz ogranicz jego swobodne wycieczki 

poza mieszkanie – znacznie zmniejsza to prawdopodobieństwo zakażenia toksoplazmozą 
i innymi chorobami. 

4. Przed pojawieniem się niemowlaka w domu, wskazana jest wizyta kota  
 u weterynarza, który skróci pazury, wyczyści uszy oraz skontroluje stan skóry.
5. Nie ograniczaj kontaktu zwierzęcia z małym dzieckiem. Pozwól, aby zapoznało się 
 z nowym członkiem rodziny.
6. Kiedy dziecko podrośnie, zadbaj o to, aby kot miał swój azyl, gdzie może spokojnie 

odpocząć od zabawy.




