
pousta majitelÛ psÛ je více neÏ pfie-
kvapena, kdyÏ aÏ dosud pfiátelsk˘
jezevãík najednou chÀapne po své

paniãce, rutinovan˘ pasteveck˘ pes na
procházce najednou uhne z cesty a dezo-
rientovanû vbûhne na silnici, jinak vÏdyc-
ky vyrovnaná fenka se zaãne náhle toãit
v kruzích nebo kdyÏ  dfiíve stále hladov˘
nenasyta zaãne odmítat potravu.
Uvedené zmûny nelze vÏdy odb˘t mávnu-
tím ruky a vûtou: „No ano, je uÏ star˘!“
V poslední dobû zvûrolékafii pozorují kro-
mû onemocnûní srdce a kloubÛ u stár-
noucích psÛ také poruchy prokrvování
tkání související s vûkem.
Zdánlivû kousav˘ jezevãík ve skuteãnos-
ti ‰patnû sly‰í a pfiíchodu své majitelky si
pov‰iml pfiíli‰ pozdû – lekl se, a proto
jeho agresivní reakce. ·patné zásobení
kyslíkem mÛÏe zpÛsobovat ztrátu pamû-
ti a vyvolávat zdánlivû „bláznivé“ chová-
ní psÛ. Nechutenství a sníÏen˘ pfiíjem
potravy lze nejednou vysvûtlit ‰patn˘mi

zuby, které jsou jedním z prÛvodních
znakÛ vy‰‰ího vûku. MÛÏe jít ale také
o zhor‰ení ãichu následkem ‰patného
prokrvování tkání.
Jiné projevy stárnutí zji‰Èujeme snáze.
NemÛÏeme napfiíklad pfiehlédnout, kdyÏ
má pes problémy se vstáváním, jestliÏe
dokáÏe chodit uÏ jen pomalu a rychle se
zad˘chává. Pfii vy‰etfiení zamûfieném na
preventivní péãi u stárnoucího psa se ve
veterinární ordinaci zji‰Èují pfiíãiny
jednotliv˘ch potíÏí. Podafií-li se nám je
vãas rozpoznat, dokáÏeme dnes vût‰inu
nemocí zpÛsoben˘ch vûkem úãinnû léãit.

Cesta pro ãervené krvinky
U star‰ích psÛ se - stejnû jako u lidí – sni-
Ïuje mimo jiné pruÏnost cév a mûní se
tvar ãerven˘ch krvinek. Ty pfiená‰ejí kys-
lík. Následkem tûchto zmûn dochází
k nedostatku kyslíku pfiedev‰ím v citli-
v˘ch tkáních mozku, ale také v srdci, led-
vinách a prÛdu‰kách. Jeden z lékÛ, kter˘

se pfiedepisuje pfii problémech spjen˘ch
se stárnutím, obsahuje úãinnou látku
propentofylin. Tato látka napomáhá ãer-
ven˘m krvinkám, aby získaly zpût svoji
pÛvodní podobu, a ony se pak mohou
opût snáze pohybovat cévami. Tím se
zlep‰uje zásobení orgánÛ kyslíkem. 

Fit, aktivní a v˘konn˘
Nyní mÛÏeme zaãít s nov˘m uãebním
programem, aby ohroÏen˘ pes získal
zpût své dfiívûj‰í vlastnosti a schopnosti.
Sly‰í pes zase lépe? Pak se mÛÏe nauãit
rozpoznávat urãitá gesta, která podpo-
rují jednotlivé povely - radûji dvakrát
neÏ jen jednou. Jídlo uÏ mu zase voní?
Nyní mÛÏeme zjistit, která zvlá‰tû voÀa-
vá jídla mohou na‰emu seniorovi uleh-
ãit Ïivot. Potfiebuje srdce dal‰í podporu?
Na v˘bûr je celá fiada lékÛ – a senior se
nauãí, Ïe polykání tablet vÛbec není tak
stra‰né. Pfiedpokladem je, Ïe za to do-
stane odmûnu! - r -
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Alarmující signály pro majitele psÛ

I starší mozek potřebuje kyslík
Také u psÛ platí: Zestárnout je tûÏké – a zestárnout zdraví je je‰tû mnohem tûÏ‰í. Stáfiím pod-
mínûné zmûny zejména v sociálním chování psÛ mohou pfiipravit celé rodinû nejednu svízel. 

S

KaÏd˘ majitel
psa musí b˘t
pfiipraven na
to, Ïe jeho 
pes uÏ nebude
tak v˘konn˘
a neunavitelnû
aktivní
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