Veterinár - nielen odborník,

ale aj priateľ
 LENKA PREISINGEROVÁ
Steny vymaľované bielou farbou, dvere ako každé iné. Na
stenách visia plagáty, kde sa návštevník oboznámi s
rôznymi chorobami, prevenciou zdravia. Na stolíku sú
porozkladané prospekty so správnou výživou. Presne
takto to vyzerá u každého lekára, ktorého navštívime,
keď sme chorí. Presne tak isto to vyzerá však aj u
lekárov, ktorí sa starajú o zdravie našich štvornohých
miláčikov, psíkov a mačičiek.
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a stenách čakárne sú zavesené
plagáty psích plemien, dookola sú
porozkladané informácie o novinkách na trhu krmív, prípadne tu nájdeme
informácie o odčervovacích tabletkách,
prostriedkoch na odblšenie. Ale zo všetkého najdôležitejšie je, že za ďalšími dverami sedí človek, ktorí vie pomôcť, pofúka
boľavú ranu, ošetrí zranenie a hlavne poteší
utrápenú zvieraciu dušičku.
Tak isto, ako sa mnoho ľudí bojí navštíviť
vlastného doktora, strach prežívajú aj naše
zvieratká. Pokiaľ si spomenú na injekciu
alebo nepríjemné zákroky, ktorými museli
prejsť, zľaknú sa a majú v očiach strach z
toho, čo bude nasledovať.
Mnoho z nás si nevie ani predstaviť, čo
všetko - aké nebezpečenstvo, číha na
našich štvornohých priateľov. Stačí iba
chvíľa nepozornosti a zdravie nášho priateľa
môže byť ohrozené. Napríklad na prechádzke - človek si nevšimne náznak hrozby, alebo sa iba zarozpráva, a zrazu psík
odbehne. V tých lepších prípadoch sa vráti
za pár minút a bez ujmy na zdraví, je len
vybehaný a unavený, ale nikdy nevieme, čo
všetko sa môže počas tých pár chvíľ, keď
nemáme svojho psa na očiach, odohrať.
Môže sa poraniť, ublížiť si, v tých horších
prípadoch sa zatúla a pri hľadaní cesty
domov, dezorientovaný môže v strachu
vybehnúť na cestu, ktorá je vtedy životu
nebezpečná ako pre psa, tak aj pre šoféra
automobilu. Predvídať musíme vždy, za
každých okolností, pretože aj ten najlepšie
vycvičený pes sa raz môže ocitnúť v situácii,
keď si nebude vedieť dať rady.
O zdravie svojho miláčika by sa správny
majiteľ a chovateľ mal starať ako o svoje
vlastné. Prevencia by mala byť, samozrejme, na prvom mieste. Pretože prevencia je
základ všetkého. Aj pre psy platí, že prevencia je lepšia a výhodnejšia ako následná
liečba. Existujú mnohé, veľmi jednoduché,
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časom overené a často účinné metódy, ako
predísť infekčným ochoreniam, parazitom,
fyzickým poraneniam.
Hlavné, a pre zdravie nášho psa veľmi
dôležité, je predchádzanie infekciám - vakcináciou. Preventívne očkovanie je jeden z
dôvodov, prečo náš miláčik neochorie na
infekčné choroby ako parvovírus alebo
psinka. Očkovanie stimuluje prirodzenú
ochrannú reakciu psieho organizmu proti
látkam, ktoré sa nachádzajú v očkovacej
látke. Pes by mal byť preočkovaný každý
rok, predchádza sa tak ohrozeniu zdravia.
Na základe toho, v akom prostredí sa pes
pohybuje, kde žije, alebo kam cestuje, je
dôležité ho na základe týchto informácií
zaočkovať.
Ďalšou nie menej dôležitou je prevencia
proti parazitom. Ide o vonkajšie a vnútorné
parazity. Určite nie je pre žiadneho majiteľa
príjemné, keď zistí, že jeho pes má blchy,
kliešte, pásomnicu či hlísty. Množstvo
parazitov je dokonca prenosných na samotného človeka a môže ohroziť zdravie
každého z nás. Blchy okrem toho, že znepríjemňujú život našich miláčikov, môžu šíriť
aj škrkavku. Kliešte sú nebezpečné ako
psa, tak aj pre človeka, pretože môžu
prenášať smrteľne nebezpečné infekcie. V
niektorých krajinách sú dokonca aj komáre
prenášačmi ťažkých ochorení. V rámci prevencie je nevyhnutné raz za tri mesiace
nášho psa odčerviť, podať mu odčervovací
prípravok, ktorý je najlepšie striedať, aby si
parazity nevytvorili imunitu proti jednému
druhu lieku. V období, keď všetko začína
zelenieť, keď celé dni svieti slnko, a my sa
rozhodneme po prvý raz vyraziť do lesa,
nesmieme zabúdať na ochranu proti kliešťom. Na trhu existujú obojky, kde je kombinovaná látka proti blchám a kliešťom, prípadne existujú ampulky, ktorých tekutina sa
aplikuje priamo na psiu kožu, a telo ju rýchlo absorbuje.

Samozrejme, k prevencii patrí aj správna
výživa, dostatok pohybu a musíme nášho
psa poznať. Treba vedieť rozpoznať jeho
nálady, či je len unavený po celom dni,
alebo či ide o niečo vážnejšie.
V každom prípade, ak sa však nakoniec
choroba dostaví, najpodstatnejšia je neodkladná návšteva veterinára. Pokiaľ náš pes
býva inokedy celý čas živý, hravý, neustále
poskakuje, a zrazu iba leží, o nič sa nezaujíma, je pasívny, pravdepodobne nebude v
poriadku. Ak sa k malátnosti a pasivite pridá
zvracanie, hnačka, sťažené dýchanie,
návšteva veterinára je nevyhnutná. Aj malé
poranenie môže viesť k riziku už o to vážnejšej infekcie. Vo všetkých prípadoch, keď si
nie sme istí zdravotným stavom nášho psa,
je dôležitá návšteva ambulancie a následne
prípadné lekárske ošetrenie. Mnoho neskúsených si myslí, že stačí jeden deň
hladovky, alebo že sa pes z toho sám
„vylíže“. Nie je tomu však vždy tak. A aj keď
máme o svojho miláčika strach, nie je to
ľudská bytosť, preto mu nepodávame ľudské lieky, ako by si to mnohí mohli myslieť.
Tak môžeme psíkovi ešte viac ublížiť a spôsobiť mu vážnejšie ochorenie, ktoré môže
niekedy dosiahnuť aj trvalé následky.
A práve preto tu je pre nás veterinár, ktorý
dlhé roky študoval fyziológiu zvierat,
neustále sa vzdeláva v nových veciach,
liekoch, moderných liečbach, študuje a
získava informácie o nových veciach,
rozširuje obzory, pretože aj vo svete zvieracej medicíny pokrok a veda veľmi rýchlo
napredujú. Netreba sa báť vziať psíka k veterinárovi, aj keď je to niekedy maličkosť.
Možno budeme vyzerať ako „hlupáci“, ale je
vhodné byť si vždy všetkým istý, a mať svedomie na mieste, že sme spravili všetko, čo
bolo správne. Veterinár, to nie je len
odborník, ale je to aj obyčajný človek, ktorý
sa vie vžiť do ľudskej kože, vie si predstaviť
náš strach, keď ide o niečo vážne. Ale
najmä dokáže našim zvieratkám pomôcť. Aj
keď je jeho ošetrenie často bolestivé alebo
nepríjemné, psík to vydrží, pretože vie, že
neskôr mu bude lepšie, a že je v správnych
rukách. Zverolekár je vlastne priateľ našich
maznáčikov, nežným pohladením vie
pomôcť a potešiť. Je to človek, ktorý vie
poradiť v odborných témach z rôznych
oblastí. Poradí v správnej výžive, poskytne
odborné rady vo všetkom, na čo sa ho len
spýtame. My, majitelia, sme obyčajní
smrteľníci, ktorí sa nevyznajú vo všetkých
veciach. Práve preto tu je veterinár odborník, priateľ a milovník zvierat.
❑
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T itul šam pióna zís k ali
MEDZINÁR ODNÍ ŠAMPIÓNI 200 7
American Cocker Spaniel
LAYTON ESQUIRE, Voláriková Linda
LAYTON GEORGIANNE, Voláriková Linda
LAYTON INDIGO PRINT, Voláriková Linda
LAYTON IRISH CREAM, Voláriková Linda
Basset hound
FIBY TURGUESA PLAYA, Samuelisová Milena
QUEST QUEEN’S HERMELÍN, Barta Igor
Bavorský farbiar
OSSA VATROVÁ, Čendula Jozef
Bearded collie
BLACK COOPER BEE GEES, Pásztóová Blanka
DEA-DRO MARCO POLO, Bugárová Alexandra
DEA-DRO LOOK IT’S ME, Mikšiková Monika
FIRSTPRIZEBEARS DALLAS, Mikšiková Monika
Bolonský psík
AMIEN BLANC JIZERSKÁ PROTĚŽ,
Kamenická Bianka
Bradáč malý
ZANNY ZOE OF BIANCO OLGAS, Drličková
Bradáč veľký
REWARD FOR LOVE WIND OF DREAM,
Straková Zuzana
Briard
ANGEL SHAGGY KASITERIT,
Pilný Peter a Filipová Alice
Bulldog
BRILLANT DOGS FARLOW, Puškárová Ľudmila

Cairn Terrier
GLENMORE’S XTRA BOY, Seman Pavol MVDr.
Cavalier King Charles Spaniel
CAESAR OD ZLATEHO ROXE, Halama Ľuboš
Deutsche Dogge
AVENENZA DI CAPO RIZZUTO, Farkasová Nicol
Dogue de Bordeaux
ENZO Z VLCKOVSKEHO MLYNA, Retzerová T.
English Cocker Spaniel
PHIL MARIS DANDY DEVON, Felszeghyová Eva
English Springer Spaniel
FALCO Z CHOTÁRA, Bugár Pavel
Entlebucher Sennenhund
PHOENIX FROM BALIHARA RANCH,
Mrázek Tomáš
Estrelsky pastiersky pes
AJUDA HA-LA-MU, Čepák Miroslav
Gordon Setter
GRANT BOJANDOLÍ, Balogh Ladislav
Irish Red Setter
KASSY JOHN JENNY’S IRSAL, Bab Veronika
Irish Terrier
BAHAMA BREEZE PONNY EXPRESS,
Uhlíková Monika
Kerry Blue Terrier
BHELLIOM EL NINO, Cigániková Zuzana Dr.
DINNYESVÁROSI ENERGIZER AT KERRYDOM
COURT, Szövenyiová Zuzana

Labrador Retriever
VIVIEN SUN IN THEIR EYES, Valentová Viera
ARTEMIS YOU’RE THE INSPIRATION, Merašická
Lhasa apso
CLAVIUS IVEPET, Petráková Iveta
UTTAMAH AGÁTA LUX, Tarkošová Lucia
PEDRA PRECIOSA AGÁTA LUX, Tarkošová Lucia
Maltézsky psík
GEMMA BIANKA BIELY KORMORÁN, Picková E.
Mastiff
ATHOS VLEMPA-SI-CY, Vlčko Pavol
TIFANY SLNKO ZEMPLÍNA, Pleško Milan
Mops
OASIS-DOG OLIVER, Fedorko Vladimír
Newfoundland
SHE IS SO HIGH KING OF HELLULAND,
Kročkovci Vladimír a Soňa
Norwich Terrier
EL GATOR SATANELA, Csemezová Natália Ing.
Papillon
D’ARTAGNAN DE POMPADOUR, Nouzáková
HELENE DESIREE DE POMPADOUR, Nouzáková
SAMSON BABOCKA ADMIRÁL, Nouzáková
TOYMAKER’S VALENTINO, Hanesová Marcela
Rhodesian Ridgeback
ARCA WADARU’S KID, Gugovci Janka a Peter
Rottweiler
NOBI KI-ROT SLOVAKIA, Žák Martin

Samojed
BENJI OF XAMBA YOSHI AND US,
Fulierová Jana
Scottish Terrier
DOWNTOWN DUCADO,
Kriek Stanislava a Radomír Dr.
ELEN Z KLICPEROVA CHLUMCE,
Kriek Stanislava a Radomír Dr.
LADY LAVENDER DU MOULIN DE MCMONIQUE,
Kriek Stanislava a Radomír Dr.
Sealyham Terrier
SASKATOON FIRST SMILE, Lamatová Barbara
Sibírsky husky
VINYAMAR’S EAGLE’S FEATHER,
Muránska Jana
Slovenský hrubosrstý stavač
BRITA Z RUŽENICE, Urban Milan
Vlčí špic
ANKO ŠEVČIK, Ševčík Michal Ing.
NERADMIK LE GENGILHOMME, Ševčík M. Ing.
Weimaraner
ARNIE Z OBRANSKÉHO KOPCE, Fekete Marek
West Highland White Terrier
COCONUT SUNSHINE CELEBRATION,
Krišová Martina
Whippet
OXANA PLUM BRANDY,
Pavlásková Michaela MVDr.

MEDZINÁR ODNÝ ŠAMPIÓN PRÁCE 200 7
Fox Terrier Wire

TORNÁDO SLOVAKIA NABORI, Szilvasiova Anita
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Prihlášky a propozície žiadajte na adrese:
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Tel./Fax: 00421 (0)5562 222 12 + záznamník
0908 087 465
Informácie:
www.spzke-mesto.sk,
e-mail:
spzke_mesto@stonline.sk

