
Opieka nad szczenięciem 
Żywienie 
Pies musi mieć stały dostęp do świeżej wody. Szczeniakowi nie wolno podawać mleka. Jeżeli psiak ma poniżej  

6 tygodni, można podawać specjalny pokarm mleko zastępczy (np. MILVET). Pokarm stały powinien być 

podawany ok. 4 razy dziennie, po 3 miesiącu życia można stopniowo zmniejszać częstotliwość posiłków do 2 razy 

na dzień. Na początek zaleca się karmę mokrą typu JUNIOR z dużą zawartością mięsa (np. Dolina Noteci, 

Butcher’s, Brit). Po 3 miesiącu można wprowadzić suchą karmę typu JUNIOR dobrej jakości (np. Brit Care, Acana, 

Wolf of Wilderness, Orijen). Nie wolno karmić psa kaszą, ziemniakami, pieczywem, resztkami z obiadu, 

słodyczami.  

 

Profilaktyka weterynaryjna 

Pierwsze odrobaczenie oraz szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym zapewnia schronisko. Po miesiącu od 

daty pierwszego szczepienia należy je powtórzyć na własny koszt w lecznicy weterynaryjnej. Po ukończeniu  

3-4 miesiąca przez szczeniaka należy go zaszczepić przeciwko wściekliźnie (o ile nie był zaszczepiony  

w schronisku). Jeżeli w odchodach lub wymiotach psiaka pojawią się pasożyty (białe ziarenka lub nitki) to należy 

powtórzyć odrobaczenie. Książeczka zdrowia wydawana jest zwykle na drugi dzień roboczy po adopcji. Po 

osiągnięciu dojrzałości płciowej (ok. 10 miesięcy lub w przypadku suczki ok. 3 tygodnie po pierwszej cieczce) 

należy umówić się z psiakiem na bezpłatny zabieg kastracji/sterylizacji w schronisku. 

 

Wyprawka 

Na przyjęcie nowego członka rodziny należy się przygotować. Piesek musi posiadać miseczki, legowisko, 

przystosowane zabawki, karmę, smycz, obrożę/szelki, adresatkę, szampon, szczotkę, maty higieniczne. 

 

Wychowanie 

Pierwsze miesiące w życiu psiaka są niezwykle ważne. Maluch nie tylko rośnie, ale również rozwija się umysłowo. 

Szczeniaka należy uczyć poprzez zabawę i być wobec niego konsekwentnym (ale nigdy agresywnym). Nauka 

powinna odbywać się codziennie w kilku sesjach po kilka minut, ponieważ szczeniaczek szybko traci 

zainteresowanie. Pamiętajmy, że to od nas zależy jaki dorosły pies wyrośnie ze szczeniaka. 
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