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Ви втікли з України з собакою 

Утрехтський університет, 11 березня 2022 року 

 

Ти з собакою втік з України? Перш за все, бажаємо вам багато сил у цій сумній та важкій 
ситуації. На цьому аркуші формату А4 ви знайдете кілька порад, якщо ваша собака була 
травмована. 

Якщо ваша собака ще не була перевірена голландським ветеринаром після прибуття в 
Нідерланди, вона ще не має чіпа та паспорта собаки і, можливо, ще не була вакцинована 
від хвороб, наявних у Нідерландах, які можуть заразити тварину (чума, парво собак, 
інфекційний гепатит і хвороба Вейля), якомога швидше запишіться на прийом до 
ветеринара в районі, де ви перебуваєте. 

Тримайте собаку окремо від інших тварин і незнайомих їй людей, поки ветеринар не 
побачить тварину і не зможе надати вам інформацію. 

 

Що таке психічна травма собаки? 

Як і люди, собаки можуть зазнати психічної травми після поганої події. У цих тварин може 
розвинутися стан, схожий на посттравматичний стресовий синдром (ПТСР), з тривалими 
симптомами страху та тривоги. Чим швидше вжито заходів щодо цього, тим більше шансів 
на повне чи часткове одужання або попередження загострення. Дізнайтеся, чи не 
траплялися з вашим вихованцем неприємні події, після яких поведінка вашої тварини 
змінилася. Сертифіковані терапевти з поведінки тварин доступні в Нідерландах, щоб 
допомогти вам пригальмувати і, можливо, навіть скасувати наслідки психічної травми. 
Зверніться до ветеринара за допомогою та хорошого направлення. 

 

Як пов’язані страх, стрес і укуси? 

Тварина може відчувати страх і стрес через травму або незнайоме оточення. Завдяки 
цьому тварина може змінити свою поведінку. Тварина може втекти, сховатися або стати 
апатичним. Але тварина може проявляти і агресію. Це часто включає захисну агресію. Під 
час захисної агресії мета тварини — зробити себе (більш) безпечним. Він захищається від 
страху або стресу. 

 

Як боротися з захисною агресією? 

Захисній агресії часто можна запобігти, давши тварині простір і відпустивши її або вчасно 
вийшовши з ситуації. Ви бачите, що собака опускає хвіст, раптово починає часто дихати, 
висуває кінчик язика з пащі, тремтить або, наприклад, невдоволено тримає одну лапу? 
Тоді важливо змінити обстановку для собаки. Спокійно виведіть його з ситуації або 
перестаньте спілкуватися з собакою.  

Ваша тварина тривожна? Тоді ці поради можуть допомогти: 
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- Попросіть інших не контактувати з вашою собакою. Залиште ініціативу тварині. Нехай 
вони відвернуться від тварини і не дивляться їй прямо в очі. 

- Уникайте гучних звуків і переконайтеся, що ваш голос м'який і спокійний. 

- Зверніться за допомогою (див. вище), якщо ваша собака має конкретні травми. 

- При використанні корму зверніть увагу на можливе відстоювання корму. Особливо 
собаки, які пережили період голоду, можуть змінити поведінку навколо їжі: не давайте  їм 
думати, що їжу потрібно захищати, і, перш за все, створіть душевний спокій. 

- Переконайтеся, що місце відпочинку для собаки є безпечним. Не допускайте, щоб собака 
злякалася через то, що до неї несподівано наближаються незнайомі людьми. 

- Не залишайте собаку з іншими тваринами, якщо ви не знаєте, як вони реагують одне на 
одного. 

 

Спільна ігрова діяльність 

Спільна участь у ігровій діяльності може допомогти як людям, так і тваринам. Гра 
супроводжується позитивними емоціями. Під час гри печаль і поганий настрій можуть 
трохи відсунутися на задній план, і ви зможете відчути момент розслаблення з собакою; в 
середовищі, яке буде чужим для обох. Гра може складатися з чого завгодно, ігри на пошук 
їжі, гра з м’ячем. Запитайте когось із околиць, як працює ігрове обладнання, якого ви не 
знаєте, і як ви можете навчити цьому свого собаку крок за кроком. Сертифікований 
собакотерапевт або кінолог із задоволенням пояснить це. Ветеринарний помічник у 
ветеринарній клініці також може знайти час. 

 

Бажаємо вам багато сил у цей нелегкий час! 

 

 


