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Del‰í dobu se zajímám o vyuÏití
pfiírodních látek a homeopatik
u psÛ. Jaké jsou va‰e zku‰enosti
s pouÏitím tûchto dvou skupin
lékÛ? Vût‰inou jsem se setkávala
s odmítav˘m postojem
veterinárních lékafiÛ, ale v poslední
dobû jsem zaznamenala mezi kolegy
– chovateli psÛ opût zv˘‰en˘ zájem. 

B. E., Holice
Pokud jde o vyuÏití pfiírodních produktÛ,
nedomnívám se, Ïe by se k tomuto pfií-
stupu stavûli veterinární lékafii obecnû zá-
pornû. Existuje celá fiada pfiírodních lá-
tek, které mohou pfii podpÛrné terapii
u psÛ navodit pozitivní efekt. Napfiíklad
klasick˘mi pfiírodními produkty jsou med
nebo propolis, pro o‰etfiení urãit˘ch typÛ
ran lze i u psÛ pouÏít ãaje hefimánku
a podobnû. Na druhé stranû máte prav-
du, Ïe ke klasick˘m zásadám homeopatie
se veterinární lékafii staví pfieváÏnû zá-
pornû. Tento postoj se pokusím ãásteãnû
vysvûtlit. Jedním z nejsloÏitûj‰ích úkolÛ
medicíny je vymezení správné diagnózy.
Pfiesná diagnóza mÛÏe pfiedstavovat aÏ
osmdesát procent úspûchu fie‰ení urãité-
ho onemocnûní. Klinická pracovi‰tû kla-
dou velk˘ v˘znam na správné zhodnoce-
ní anamnestick˘ch údajÛ a následnû i na
peãlivé vy‰etfiení pacienta. Je bûÏné, Ïe je
souãástí vy‰etfiení i odbûr krve nebo moãi
pro dal‰í laboratorní anal˘zy, zásadní v˘-
znam mÛÏe mít pouÏití vhodné zobrazo-
vací metody, ultrasonografu nebo rent-
genu. Navzdory takto komplexnímu pfií-
stupu existují pfiípady, kdy je pfiesná dia-
gnóza velk˘m problémem. Je tfieba zváÏit
i to, Ïe nemoc má svÛj prÛbûh a nûkteré
projevy se dostavují aÏ v pokroãilej‰ím
stadiu onemocnûní. Klasick˘m pfiíkladem
jsou postupné zmûny v krevním obrazu
nebo nástup a ústup horeãky. V porov-
nání se standardizovan˘mi metodami kli-
nick˘ch nebo laboratorních vy‰etfiení
mÛÏe homeopatick˘ pfiístup obstát jen
velmi tûÏko. Dokumentovat to lze na pfií-
kladu pfiítomnosti cizích tûles v d˘cha-
cích cestách. Není v˘jimkou, Ïe pravdû-
podobná diagnóza je vyslovena aÏ po
provedení celé fiady dílãích vy‰etfiení

(zmínit lze v této souvislosti hematologii
nebo rentgenografii) a potvrzena aÏ na
základû endoskopického vy‰etfiení. Není
mi znám ani jeden pfiípad ve veterinární
praxi, kdy by byla pfiítomnost cizího tûle-
sa v d˘chacích cestách prokázána na zá-
kladû homeopatického vy‰etfiení. A po-
kud mohu pouÏít tento pfiíklad, pouÏívá
se ãasto po endoskopickém odstranûní
cizích tûles z horních cest d˘chacích psÛ
následná léãba antibiotiky nebo antimy-
kotiky. Tyto léky se nezfiídka podávají nû-
kolik t˘dnÛ, antimykotika dokonce i nû-
kolik mûsícÛ. 
I z tohoto pohledu není pozitivní efekt
bûÏnû nabízen˘ch homeopatik pravdû-
podobn˘. Jen tûÏko se lze ztotoÏnit s ná-
zorem, Ïe homeopatika nepomohou, ale
také neu‰kodí. Napfiíklad pfii léãbû onko-
logického pacienta jsou velmi dÛleÏit˘mi
faktory vãasné zahájení terapie cytostati-
ky i komplexní podpÛrná léãba. Oddálení
specifické terapie z dÛvodu pfiedchozího
experimentování s pouÏitím homeopatik
mÛÏe mít tedy i neblahé následky.

Mám problém s léãbou svého psa,
tfiíletého foxteriéra. Veterináfi mu
pfiedepsal antibiotika v tabletách
s podáváním dvakrát dennû.
Zpoãátku jsem to je‰tû zvládala, ale
po t˘dnu uÏ to není snadné. Jedin˘
zpÛsob, kter˘ mohu pouÏít, je
rozdrcení tablety, rozpu‰tûní ve
vlaÏné vodû a podání injekãní
stfiíkaãkou. Jak˘ je vá‰ názor? 
Je tento zpÛsob vhodn˘? 

J. â., Liberec
Podávání tablet mÛÏe b˘t skuteãnû nû-
kdy problém. Doporuãoval bych ochuce-
ní pfiijímané tablety nebo podávání v ma-
lém kousku oblíbeného krmiva. Drcením
a rozpou‰tûním tablet nelze vylouãit
ovlivnûní jejich pfiíjmu a následné vyuÏi-
tí. Nûkterá antibiotika jsou téÏ k dispozi-
ci v podobû sirupu a tuto formu lze urãi-
tû doporuãit. V souãasné dobû jsou nû-
které tablety pro pouÏití u mal˘ch zvífiat
pfiipravovány s pfiímûsí látek, které je
ochucují. Doporuãuji se poradit s va‰ím
veterinárním lékafiem.

Pût let chovám fenku boxera.
V posledních mûsících se u ní
dostavují poruchy pohybu a celkovû
pÛsobí unaven˘m dojmem.
Dosavadní vy‰etfiení zatím
nepfiinesla Ïádnou uspokojivou
odpovûì na otázku, o jakou nemoc
se jedná. Pfii poslední náv‰tûvû
veterinární nemocnice nám bylo
doporuãeno neurologické vy‰etfiení.
Zajímalo by mne, co to znamená?
Pokud vím, tak u lidí se pouÏívají
sondy s drobn˘mi elektrick˘mi
v˘boji. Jak takové vy‰etfiení 
bude sná‰et pes? V .G., Praha
Neurologické vy‰etfiení psa neznamená ne-
zbytnû vpichování sond s v˘boji. Na zákla-
dû anamnézy, pfiedbûÏn˘ch v˘sledkÛ dosa-
vadních vy‰etfiení a klinického vy‰etfiení
pacienta se veterinární neurolog zamûfií
pfiedev‰ím na ohraniãení problému a vyti-
pování zdroje komplikací. Odli‰ují se neu-
ropatie centrálního pÛvodu a onemocnûní,
která mají pfieváÏnû periferní lokalizaci. Pfii
komplexním vy‰etfiení psa se ãasto hodno-
tí funkce hlavov˘ch nervÛ, které se ozna-
ãují fiímsk˘mi ãíslicemi I aÏ XII. 
Pfiíkladem je ãichová zkou‰ka, kdy se k po-
souzení pouÏívá krmivo. Touto metodou
lze stanovit anosmii. Zrak je hodnocen na
základû obranného a pupilárního reflexu.
Provádí se rovnûÏ rychl˘ pohyb mezi pfie-
káÏkami, test s chomáãkem vaty a optická
hranová zkou‰ka. Posuzují se reakce na vy-
klánûní a rotaci hlavou i pfiípadné ‰ilhání.
Kontrolou Ïv˘kacích pohybÛ a polykání
lze provûfiit celou fiadu hlavov˘ch nervÛ
a podobnû. BûÏnû se provûfiují téÏ poloho-
vé reakce, které slouÏí k posouzení spinál-
ních reflexÛ a koordinaãních mechanismÛ
postoje a pohybu. Patfií sem mimo jiné tzv.
trakafi, pfii kterém se lehce nadzvedne zad-
ní ãást tûla psa. Zvednutí hlavy pfii tomto
testu mÛÏe zesílit neurologické projevy.
BûÏnû se téÏ provádí hranová zkou‰ka
k posouzení zraku. Velké mnoÏství reflexÛ
se hodnotí téÏ na konãetinách. �

Veterinární poradna
Na va‰e dotazy odpovídá prof. MVDr. Z. Knotek, CSc.
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