
apjat˘ páníãek naloÏí prozatím nic
netu‰ícího psa do auta a rozjede
se smûr veterinární ordinace.

Nejpozdûji v ãekárnû si v‰ak zvífie uvûdo-
mí, Ïe ho neãeká nic dobrého. Tady sedí
na klínû své majitelky vztekající se jork-
‰irsk˘ teriér, tamhle v pravideln˘ch inter-
valech ‰tûká nûmeck˘ ovãák, kter˘ si pfii-
padá b˘t oním jork‰irkem provokován,
v koutku se tfiese strachy jak˘si kfiíÏenec
a v nûkolika pfienoskách posedávají koãky
a králíci. Kter˘ pes by v takové situace
zÛstal klidn˘ a bez obav?
Pokud pes hned svou první náv‰tûvu
u veterináfie proÏije jako nepfiíjemnou
a bolestivou, mÛÏe se stát z kaÏdé násle-
dující horor. Mnohem lep‰í je trénovat

náv‰tûvu veterinárního lékafie uÏ se ‰tû-
nûtem a dopfiedu zabránit tomu, aby
vÛbec dostalo strach. Ale obav lze zbavit
i dospûlého psa.

Pokud vá‰ pes nemá propadnout 
strachu z náv‰tûvy veterináfie, mÛÏete
vyzkou‰et pár na‰ich tipÛ:

1. Vozte psa autem i na jiná místa neÏ
jen k veterináfii, aby si jízdu autem

nespojoval jen s náv‰tûvou ordinace.
Jinak nervózní psi v autû pravidelnû zvra-
cejí. Jiní se zaãnou bránit uÏ jen pouhé-
mu nastupování do vozu, aÈ uÏ pfii jaké-
koliv pfiíleÏitosti. Zkuste proto spojit
jízdu autem tu a tam s hezk˘m a pro psa
pfiíjemn˘m v˘letem.

2. Vypravte se k veterináfii nûkdy jen
tak, mimo program. Vá‰ pes si pfie-

stane spojovat tuto cestu jen s nepfií-
jemn˘mi injekcemi nebo prohlídkami.
A kdyÏ mu sestfiiãka je‰tû dá pamlsek,
zaãne se moÏná na svou pfií‰tí náv‰tûvu
dokonce i tû‰it.

3. Nûktefií veterináfii jezdí za pacienty
i domÛ. Domluvte si seznamovací

termín, bûhem nûhoÏ bude mít vá‰ pes
moÏnost poznat svého veterináfie v pro-
stfiedí, na které je zvykl˘, bez negativních
zku‰eností.

4. Zkuste si domluvit termín, kdy bu-
de v ordinaci co nejménû jin˘ch

psÛ. Tím se ve prospûch va‰eho psa v˘raz-
nû zredukují stresující faktory. Pokud vá‰
pes mívá problémy s jin˘mi psy, zkuste se
s veterináfiem domluvit, zda byste ne-
mohli pfiijít tûsnû pfied zavírací hodinou.
Vût‰inou to není problém, vÏdyÈ ani vete-
rináfi nemá zájem na tom, aby se mu
v ãekárnû odehrávaly rvaãky.

5. SnaÏte se co nejvíc pracovat
s pamlsky, pojmûte náv‰tûvu ordi-

nace jako tréninkovou jednotku. 
Dávejte psu povely jako „sedni!“ a „leh-
ni!" a odmûÀte ho za jejich korektní pro-
vedení. Práce pfiedstavuje dobr˘ zpÛsob
odvedení pozornosti.

6. NeodmûÀujte chybné chování. Ne-
snaÏte se vystra‰eného a vystresova-

ného psa uklidÀovat, to by jeho chování
jen posílilo. Spí‰ jeho projevy ignorujte
a pochvalte ho, teprve aÏ se uklidní.

7. Zkuste se domluvit s nûjak˘m zná-
m˘m, kter˘ má zku‰eného, klidného

psa. Vá‰ pes se moÏná zaãne fiídit sv˘m
ãtyfinoh˘m kamarádem a klidnû v ãekárnû
poãká na o‰etfiení.

8. Pravidelnû choìte se sv˘m psem na
procházky na místa, kde to Ïije.

Nav‰tûvujte se sv˘m ‰tûnûtem ‰tûnûcí
‰kolku. 
Jen sociálnû siln˘ pes bude schopen se
dobfie chovat v ordinaci a nenechá se
vyprovokovat jin˘mi zvífiaty.

9. Je‰tû neÏ vyrazíte do ordinace na
rutinní prohlídku, vydejte se se

sv˘m psem na dlouhou procházku.

10. DÛleÏité pravidlo: zachovejte za
v‰ech okolností klid! Pomoci by

vám mohly kapky z kozlíku lékafiského,
protoÏe nervózní pán není pro bojácné-
ho psa oporou. ■
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Aby se vá‰ pes nebál k veterináfii

Zdravíčko, doktore!
Také patfiíte k lidem, ktefií radûji ãtrnáct dní polykají
tablety proti bolesti, neÏ se koneãnû objednají
k zubafii? Nebo pravidelnû posouváte náv‰tûvy lékafie?
Psi ov‰em termín u veterináfie sami odvolat nedovedou,
a tak se chtû léãbû chtû nechtû musí podrobit.

N

Pokud je první
náv‰tûva bolestivá,
mÛÏe se stát
z kaÏdé 
následující 
horor
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