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Oględziny  
 

 

Dotyczy: Oceny stanu zdrowia i kondycji psa o chwilowo przyjętym imieniu „CHESTER”, 

rasy mieszaniec, w wieku około 3 m-cy, umaszczenie czarne podpalane. 

 

 

 

Szanowna Pani Prezes, 

 

na podstawie oględzin, badania klinicznego oraz wykonanych badań dodatkowych takich jak 

morfologia i biochemia krwi, RTG jamy brzusznej, klatki piersiowej, psa o imieniu  

„Chester” przywiezionego na leczenie do Kliniki w dniu 11.05.2011r stwierdziłam,  

co następuje: 

 

- Na podstawie oceny uzębienia (wykształcone w pełni zęby mleczne) wywiadu oraz badania 

klinicznego można domniemywać wiek pacjenta na około 3 miesiące. 

 

- eksterierowo jest to mieszaniec w typie owczarka długowłosego, w stanie  wychudzenia 

(wystające żebra ) będącego najprawdopodobniej wynikiem złego żywienia , a właściwie 

niedożywiania psa. Włos jest łamliwy, matowy co również potwierdza poważne niedobory 

żywieniowe. Skóra jest nieelastyczna i nie powraca po uniesieniu natychmiast do stanu 

pierwotnego co świadczy o znacznym odwodnieniu psa (co potwierdzają również wyniki 

badań morfologicznych krwi-podwyższony wynik hematokrytu).  

 

- na ciele psa widoczne są pasożyty zewnętrzne typu pchły oraz kleszcze. 

 

-u pacjenta występuje gorączka, przyspieszony oddech osłuchowo stwierdza się silne szmery 

nad płucami, całość obrazu pozwala na rozpoznanie zapalenia płuc (co potwierdza na RTG 

zaostrzony rysunek drzewa oskrzelowego) 

 

- pies ma trudności z poruszaniem się, cały czas leży ,postawiony natychmiast się kładzie, 

 co jest najprawdopodobniej wynikiem silnego osłabienia ,odwodnienia oraz niedożywienia 

 

-pacjent wykazuje silną bolesność przy próbach dotknięcia brzucha. Wykonano RTG jamy 

brzusznej gdzie widoczne są bardzo silnie rozszerzone i wzdęte jelita oraz niewielkie ilości 

mas kałowych taki obraz może sugerować żywienie psa bardzo małymi ilościami pokarmu, 

niedostosowanego do wieku oraz bardzo ciężkostrawnego. 

 

  

 



- dodatkowo u psa obserwowuje się zaburzenia żołądkowo-jelitowe objawiające się 

biegunkowym stolcem w którym widoczne są liczne pasożyty (Toxocara Canis), wymiotami 

w których również są widoczne pasożyty. 

 

- pies w ogólnym złym stanie psychicznym: 

 

a) obawia się każdego gestu czy ruchu ręką w jego stronę, co może sugerować wcześniejszą 

przemoc wobec pacjenta 

 

b) obawia się innych zwierząt co sugeruje całkowity brak socjalizacji i odosobnienie 

szczeniaka 

 

c) pomimo ogólnego złego stanu je bardzo gwałtownie i zachlanie, co potwierdza 

prawdopodobieństwo głodzenia psa 

 

d) pies jest bardzo osowiały 

 

 

 

Powodem przywiezienia psa do kliniki było bardzo silne wycieńczenie psa do którego doszło 

najprawdopodobniej w skutek niedożywienia oraz przetrzymywania psa w złych warunkach 

przy dużym nasłonecznieniu bez dostępu do wody a także zaniedbanie podstawowej 

profilaktyki takiej jak odrobaczanie, odpchlenie, odkleszczanie oraz szczepienie. Nie 

zaspokajane były psu również podstawowe warunki dobrostanu które warunkują posiadanie 

zwierząt. Szczenię wymaga w chwili obecnej dokończenia farmakoterapii w związku ze 

zdiagnozowanymi dolegliwościami oraz zapewnienie mu prawidłowych warunków wzrostu i 

rozwoju takich jak odpowiednia dieta, profilaktyka a także prawidłowa socjalizacja zarówno 

ze zwierzętami jak i ludźmi. 

 

 

                                                  Z poważaniem 

 

 
 

Lekarz Weterynarii 

Specjalista chorób psów i kotów 

 


