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I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
1. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy – przewodników psów ratowniczych do
udzielania pomocy przedweterynaryjnej psu podczas działań ratowniczych.
2.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu kursu słuchacz powinien:
a.
w sferze poznawczej:
– omawiać fizjologię i mechanizmy obronne organizmu psa,
– omawiać zasady udzielania pomocy ratującej życie psu po urazach i kontuzjach,
– omawiać rodzaje wstrząsów i zasady postępowania w przypadku wystąpienia wstrząsu
u psa,
– omawiać zasady udzielania doraźnej pomocy przy stanach chorobowych psa,
– wymieniać obowiązki strażaka przed podróżą oraz opisywać wyposażenie apteczki
strażaka – przewodnika psa ratowniczego,
b.
–
–
–
–
–

w sferze praktycznej, umieć:
prowadzić intensywną terapię psa,
opatrywać i zabezpieczać rany,
bandażować,
zszywać rany,
postępować przy urazach kręgosłupa i głowy,

c.

w sferze motywacyjnej, mieć ukształtowane postawy:
– odpowiedzialności za zdrowie psa powierzonego opiece ratownika.

3.

Warunki przyjęcia na szkolenie
Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest skierowanie, zgodne ze wzorem określonym
w załączniku nr 1, potwierdzające wskazane w skierowaniu wymagania.
Uczestnik szkolenia musi przywieźć ze sobą do wglądu:
– dowód osobisty,
– książeczkę zdrowia psa,
– paszport psa.

4. Kwalifikacje zawodowe
Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia do udzielania pomocy przedweterynaryjnej psu
podczas działań ratowniczych.
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II. REALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO
1.

Organizacja szkolenia
a. Szkolenie organizowane jest w szkołach Państwowej Straży Pożarnej oraz
w ośrodkach szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.
b. Podstawą organizacji procesu dydaktycznego jest plan nauczania. Podstawową
formą nauczania jest lekcja, której odpowiada jedna godzina dydaktyczna trwająca
45 minut. Dopuszcza się łączenie dwóch jednostek lekcyjnych.
c. Zajęcia dydaktyczne mogą prowadzić:
− praktykujący lekarz weterynarii,
− pracownik inspektoratu weterynarii.
d. Na realizację programu przewidziano 9 godzin dydaktycznych.
e. Słuchacze po zakończeniu szkolenia, otrzymują zaświadczenie zgodne ze wzorem
określonym w załączniku nr 2.

2.

Zalecenia i wskazówki metodyczne
a. Zajęcia teoretyczne powinny być organizowane dla całej grupy słuchaczy.
b. Zajęcia praktyczne należy przeprowadzać z grupą słuchaczy liczącą nie więcej niż
10 osób.
c. Prowadzący zajęcia, w trakcie realizacji tematów przewidzianych w planie
nauczania powinni zwracać szczególną uwagę na:
– poprawną terminologię,
– poprawne wykonywanie czynności,
– kształtowanie pożądanych umiejętności oraz koniecznych nawyków.
d. W trakcie szkolenia należy zapewnić warunki do realizacji celu głównego oraz celów
szczegółowych m. in. poprzez:
– przestrzeganie zasad nauczania,
– łączenie metod asymilacji wiedzy z metodami samodzielnego dochodzenia do
wiedzy.
e. W trakcie realizacji szkolenia powinna być dokonywana ocena osiągnięć słuchaczy.
Zaleca się stosowanie takich metod kontroli osiągnięć słuchaczy jak pytania ustne
i zadania praktyczne.
f. Zajęcia teoretyczne powinny być realizowane w pomieszczeniach zapewniających
odpowiednie warunki higieny szkolnej oraz wyposażonych zarówno w proste, jak
i techniczne środki dydaktyczne.
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3.

Plan nauczania

L.p.
1.
2.
3.
4.

Temat
Fizjologia i mechanizmy obronne organizmu psa
Obowiązki przewodnika psa ratowniczego
Pierwsza pomoc ratująca życie
Pomoc doraźna

Liczba
T P R
1 - 1
1 - 1
1 3 4
1 2 3
RAZEM: 4 5 9

T - zajęcia teoretyczne, P - zajęcia praktyczne, R - razem
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III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Fizjologia i mechanizmy obronne organizmu psa – 1T
Materiał nauczania
Prawidłowa temperatura ciała. Częstotliwość oddechu. Tętno. Mechanizmy obronne psa –
odporność wrodzona i nabyta.
Cele szczegółowe
W wyniku realizacji słuchacz powinien umieć:
− podać prawidłową temperaturę ciała psa,
− podać prawidłową częstotliwość oddechu psa,
− podać prawidłową wartość tętna u psa,
− omówić mechanizmy obronne psa.
2. Obowiązki przewodnika psa ratowniczego – 1T
Materiał nauczania
Szczepienia. Obowiązki strażaka przed podróżą. Apteczka strażaka.
Cele szczegółowe
W wyniku realizacji słuchacz powinien umieć:
− wymienić rodzaje szczepień psa ratownika oraz omawiać zasady przeprowadzania
szczepień,
− omówić obowiązki strażaka przed podróżą z psem ratowniczym,
− omówić wyposażenie apteczki strażaka – przewodnika psa ratowniczego.
3. Pierwsza pomoc ratująca życie – 1T, 3P
Materiał nauczania
Ukąszenia. Skręt żołądka. Udar cieplny. Porażenie prądem. Oparzenia i odmrożenia.
Krwotoki. Urazy kręgosłupa i głowy. Zwichnięcia i złamania. Wstrząs. Hipertermia
i hipotermia. Intensywna terapia.
Cele szczegółowe
W wyniku realizacji słuchacz powinien umieć:
− omówić zasady udzielania pomocy psu w przypadku: ukąszenia, skrętu żołądka,
udaru cieplnego, porażania prądem, oparzenia, odmrożenia, urazu kręgosłupa, urazu
głowy i złamania,
− omówić rodzaje krwotoków i zasady postepowania w przypadku krwotoku,
− omówić rodzaje wstrząsów i zasady postępowania przy wystąpieniu wstrząsu u psa,
− udzielić pomocy psu w przypadku: ukąszenia, skrętu żołądka, udaru cieplnego,
porażania prądem, oparzenia, odmrożenia, urazu kręgosłupa, urazu głowy, złamania,
krwotoku i wstrząsu,
− prowadzić intensywną terapię psa.
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4. Pomoc doraźna – 1T, 2P
Materiał nauczania
Rany – opatrywanie i zabezpieczanie; podstawy szycia ran. Choroby skóry. Zaburzenia
układu pokarmowego, oddechowego, moczowego i nerwowego.
Cele szczegółowe
W wyniku realizacji słuchacz powinien umieć:
− omówić zasady opatrywania i zabezpieczania ran,
− opatrzyć i zabezpieczyć ranę,
− zszyć ranę,
− omówić zasady udzielania doraźnej pomocy psu w przypadku: chorób skóry,
zaburzeń układu pokarmowego, oddechowego, moczowego i nerwowego,
− udzielić doraźnej pomocy psu w przypadku: chorób skóry, zaburzeń układu
pokarmowego, oddechowego, moczowego i nerwowego.
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Załącznik nr 1
………………………………..
(pieczątka jednostki delegującej)

KARTA SKIEROWANIA
Jednostka delegująca
Nazwa ………………………………………………………………………………………….…….....
Adres …………………………………………………………………………………………..………..
Tel./Fax ………………………………………………………………………………………..………..
Kieruję Panią/Pana ....................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko, imię ojca)

urodzonego ................................................................................................................................
(data, miejsce urodzenia, województwo)

na szkolenie dla przewodników psów ratowniczych z grup poszukiwawczoratowniczych w zakresie pomocy przedweterynaryjnej
realizowane w dniu ..................................................... w .......................................................

Oświadczam, że kierowany/-a jest przewodnikiem psa ratowniczego i posiada:
a) kwalifikacje
ratownika,
aktualne
na
czas
trwania
szkolenia,
zgodne
z wymaganiami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
b) kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
aktualne na czas trwania szkolenia.
oraz
w przypadku strażaka PSP – kierowany/-a:
c) nie posiada przeciwwskazań do pełnienia służby na stanowiskach bezpośrednio
związanych z działaniami ratowniczymi,
d) posiada orzeczenie komisji lekarskiej lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające
okresowe badanie lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia,
e) ukończył co najmniej szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej lub szkolenie podstawowe w zawodzie strażak.
w przypadku strażaka ratownika OSP – kierowany/-a posiada:
c) zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
d) zaświadczenie potwierdzającego ukończenie co najmniej szkolenia podstawowego dla
strażaków ratowników OSP lub równorzędnego,
e) ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

………………………………..….
(miejscowość, data)

……………………………………............
(podpis kierującego)
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Załącznik nr 2
Strona 1

........................................
(pieczęć podłużna)

ZAŚWIADCZENIE
...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

urodzon .... dnia ........................

r.

w ............................................................. woj. ..................................................................
ukończył ........
szkolenie dla przewodników psów ratowniczych
z grup poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie pomocy przedweterynaryjnej

przeprowadzone w ............................................................................................................................
w dniu ................................................ r.
według programu z dnia .........................................................................................................
zatwierdzonego przez ....................................................................................................................
........................................................................................................................................................

......................................................., dnia ...........................r.
(miejscowość)

Nr ...................
ORGANIZATOR
..............................................
(pieczęć, podpis)
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Strona 2

L.p.
1.
2.
3.
4.

Temat
Fizjologia i mechanizmy obronne organizmu psa
Obowiązki przewodnika psa ratowniczego
Pierwsza pomoc ratująca życie
Pomoc doraźna

Liczba
T P R
1 - 1
1 - 1
1 3 4
1 2 3
RAZEM: 4 5 9

T – zajęcia teoretyczne, P – zajęcia praktyczne, R – razem
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