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Veterinári z Univerzity v Edinburgu použili
techniku liečiacu pacientov s nepravidelným tlkotom srdca na pomoc psíkom.
Univerzitná Kráľovská škola veterinárnych
štúdií je prvým centrom Veľkej Británie,
ktoré ponúka procedúru využívajúcu rádiofrekvenciu. U ľudí sa táto metóda používa
na spaľovanie nadbytočného srdcového
svalu, ktorý spôsobuje nepravideľnosť
práce srdca a jeho zlyhanie. Ide o konkrétny druh nepravideľnosti srdcového tepu,

Zatúlané psíky
m a skot m i n á m o r n í ko v
Britské vojenské jednotky slúžiace v Afganistane si adoptovali dvoch zatúlaných psíkov
ako svojich neoficiálnych maskotov.
Labradori Charlie a Tangey takto privlastnením našli nový netradičný domov u štyridsiatich príslušníkov Kráľovského námorného
komanda sídliaceho v Tauntone, kde boli
nájdení pri hľadaní potravy poblíž ich základne v Kajaki.
Povráva sa, že psíky sú teraz súčasťov vojenskej jednotky. Absolvovali tréning na rozpoznanie a vyštekanie blížiacich sa Talibancov.
Pred nejakým časom bol Tangey zajatý Tali-

banom a mučený nožom pred tým, ako sa
mu podarilo utiecť. Teraz sú obaja labradori
stálou súčasťou v Kempe Bastian v južnom
Afganistane, kde dozerajú a sledujú okolie
na vrchole neďalekej hory.
Seržant major Dave Layton o štvornohých
prírastkoch povedal: „Stali sa čestnými
maskotmi našej spoločnosti. Nechápeme,
ako by ktokoľvek mohol Tangeymu urobiť to,
čím si prešiel v zajatí Talibanom. Každý z nás
dostáva z domu balíčky sociálneho zabezpečenia, psíkov nevynímajúc. Sú celebritami
našej základne.“
❑

alebo arytmie, známy pod názvom WolffParkinson-White syndróm.
Doposiaľ táto tritisíclibrová liečba pre psíkov dostupná nebola. Spomenutý problém
sa najčastejšie vyskytuje u labradorov, hoci
nie je nezvyčajný ani u iných plemien,
akými sú, napríklad, boxery a bígle.
Bez zákroku by postihnuté psíky museli
brať do konca života lieky, pričom neliečená arytmia môže viesť až k zlyhaniu
srdca.
Labradory sú normálne energické psíky.
Ak však podľa lekárov musia mať nasadené
doživotné lieky na kontrolu arytmie, pre
majiteľa to môže byť problematické. Lieky
môžu mať nebezpečné vedľajšie účinky a
navyše nemusia fungovať, takže tieto živé
tvory môžu na zlyhanie srdiečka zomrieť v
mladom veku.
Kdežto operácie vykonané v spomínanom
ústave boli neuveriteľne úspešné. Procedúra zahŕňa umiesnenie katéterov (cievkovačov) do nohy a krku cez žily. Veterinári
tak môžu sformovať elektrickú mapu
srdca, lokalizovať daný nadbytočný sval a
kauterizovať (vypáliť) ho priamo z vnútra
srdca.
Psíky dostali úplne novú zmluvu na život a
ich majitelia sú ušetrení od ťažkostí s podávaním liekov dvakrát denne.
❑

Bohatý pes Američan
ukrývaný pred vyhrážkami
Psík, ktorý zdedil dvanásť miliónov dolárov
po zosnulej newyorkskej hoteliérke Leone
Helmsley, je v úkryte po tom, ako sa stal
cieľom vyhrážok smrťou.
Chlpatý problém menom Problém (Trouble) biely maltéz, ktorý patril miliardárke do jej
smrti v lete, bol letecky prevezený súkromným lietadlom na Floridu. Newyorkskí
reportéri hlásia, že táto drobná sučka bola
na pohľad zmetená pod povrch zemský pod
falošným menom po tom, ako sa na jej
adresu dostavilo asi dvadsať výhražných
odkazov.
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Trouble si získala malý počet nepriateľov
vďaka svojmu zvyku hrýzť a istotne nemalý
počet neprajníkov svojím z hodiny na hodinu
nadobudnutým milionárskym kontom. Na
utajenom mieste na Floride si tak hovie už
dva mesiace.
John Codey, ktorý menežuje zverený fond
tohto psíka, povedal pre americkú televíznu
stanicu CBS, že náklady na Troublinu
bezpečnosť, zdravotnú starostlivosť, jedlá
varené šéfkuchárom a starostlivosť o výzor
sú približne tristotisíc dolárov ročne.
Otitulovaná „Kráľovnou skúpych“, pani

Helmsley, vo svojej poslednej vôli špecifikovala, že jej milovaný psík má byť po smrti
pochovaný vedľa nej a jej zosnulého
manžela Harryho, ktorý svoju púť ukončil už
pred desiatimi rokmi.
Keď Trouble zomrie, všetky zostávajúce
peniaze z jej fondu budú prevedené charitatívnym organizáciám, ktoré zdedili väčšinu
pozemkov hotelovej magnátky.
Známa vďaka vysloveniu názoru, že „len malí
ľudia platia dane“, pani Helmsley zomrela na
zlyhanie srdca v auguste vo veku osemdesiatsedem rokov.
❑
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