
o je ov‰em tragick˘ omyl,
prohla‰uje dr. Sabine Tackeová
z veterinární univerzity

v Giessenu v jednom z posledních ãísel
veterinárního odborného ãasopisu:
„Léãba bolesti by mûla u zvífiat
nastoupit vÏdy, kdy se v podobné
situaci podávají prostfiedky proti bolesti
i ãlovûku,“ zdÛrazÀuje zvûrolékafika.
Podle ãeho ale jakoÏto majitel psa
poznám, zda mÛj pes netrpí bolestmi?
A jak budu bolest správnû léãit?
Odpovûdi na tyto otázky naleznete zde:
Psi jsou vÛãi bolesti pomûrnû tvrdí.
·lápneme-li jim na nohu, dovedou
hlasitû bûdovat, ale mají-li skuteãné
bolesti, dokáÏou to ãasto skr˘vat hodnû
dlouho. Pfiíroda to tak zafiídila proto, Ïe
vlk byl ze své smeãky sv˘mi konkurenty
ãastokrát zapuzen, jakmile projevil
slabost. Toto dûdictví nese v sobû
i dnes fiada psÛ, a proto se chovají
nenápadnû, jakmile zaãnou pociÈovat
skuteãnû velké bolesti. Ale kdo svého
psa dobfie zná, ten si urãitû pov‰imne,
Ïe mu nûco chybí. Typické pfiíznaky
b˘vají mimo jiné:
● nechutenství,
● zv˘‰ená potfieba klidu,
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ChraÀte svého psa pfied bolestí
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Psi trpí bolestmi stejnû
ãasto jako lidé. Proto 
je musíme pfied bolestí
chránit. BohuÏel stále 
je‰tû panuje pfiedsudek, Ïe
bolesti jsou dobré, protoÏe
pfiedstavují urãit˘ druh
„obranného mechanismu“.
Podle tûchto teorií se
nemocn˘ pes vzhledem 
ke své bolesti ‰etfií a tím
urychluje svoje uzdravení. 
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Spoleãnû se smát:
vÏdy, kdyÏ se u lidí léãí
bolest, mûli bychom 
ji léãit také u zvífiat.
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● nechuÈ úãastnit se na obecném dûní,
● olizování nebo sebezraÀování, 
● kulhání nebo strnul˘ pohyb,
● nechuÈ k pohybu,
● problémy se vstáváním, 
skákáním, chÛzí do schodÛ,
● citlivost pfii dotyku aÏ 
po agresivní obranu.

Pfiíãiny bolesti mohou b˘t velmi
rozmanité. âasto jsou dÛvodem kosti
a klouby, poranûní, vymknutí nebo
údery. Bolestivû onemocnût mohou ale
také vnitfiní orgány, zuby a dásnû.
Samozfiejmû se nesmíme vûnovat jen
léãbû bolesti, ale musíme zjistit pfiíãinu
utrpení psa a odstranit ji. Dr. Sabine
Tackeová v‰ak doporuãuje neãekat
s léãbou bolesti pfiíli‰ dlouho. „Léãba
bolesti by mûla zaãít co nejdfiíve.
K bolestem by vÛbec nemûlo docházet.
Jakmile se bolest jednou objeví, je její
léãba obtíÏnûj‰í a úspû‰nost není vÏdy
zaruãena," zdÛrazÀuje zvûrolékafika ve
svém odborném ãlánku. Doporuãuje se
pfiedev‰ím jeden z moderních pfiípravkÛ
proti bolesti, kter˘ se jiÏ skvûle osvûdãil.
Ve veterinárních ordinacích ho mÛÏeme
dostat jako ‰Èávu sladkou jako med,
která se jednodu‰e pfiidává do krmení.
Psi tuto ‰Èávu proti bolesti velmi rádi
a zcela bez problémÛ pfiijímají.
Dávkování lze velmi snadno 
upravit podle hmotnosti psa.

Bolest stojí uzdravení v cestû
Zda a jak dlouho bude tfieba bolest
léãit, závisí na okolnostech jednotliv˘ch
pfiípadÛ. JestliÏe lze odstranit pfiíãinu
bolesti, staãí pfiechodná terapie
zamûfiená proti bolesti. Touto léãbou se
vût‰inou podstatnû urychlí uzdravení.
Stejnû jako to známe sami od sebe:
jakmile se bolesti utlumí, vrací se
organismu energie a ãlovûk 
– i pes – se rychleji postaví na nohy. 
To platí pfiedev‰ím pfied operacemi i po
nich. Nikdo je‰tû nepfii‰el na nápad
nechat ãlovûka uzdravovat se kolem
operace zcela bez prostfiedkÛ proti
bolestem. KoneckoncÛ je známo, Ïe
narkóza, ‰ití a hojení ran po operacích
bolí. Stejné je to i u psÛ. Proto se
naléhavû doporuãuje podávat psovi
‰Èávu proti bolestem den pfied operací
a aÏ pût dnÛ po operaci. Studie
zvefiejnûná v nûmeckém odborném
ãasopisu Praktick˘ zvûrolékafi
zdÛrazÀuje, Ïe taková léãba bolesti 
má smysl nejen z hlediska zákona na
ochranu zvífiat proti t˘rání, ale také
z lékafiského hlediska. Podle zku‰eností
zvûrolékafiÛ se totiÏ zvífiata po

pfiedchozím podání látky proti bolestem
probouzejí z narkózy podstatnû klidnûji,
reagují ménû bojácnû a jsou ménû
deprimovaná. Jeví také podstatnû 
ménû známek bolesti.  

Léãba bolesti 
jako trvalé fie‰ení?
V nûkter˘ch pfiípadech je bolest u psa
bohuÏel chronická. Pak napfiíklad
problémy s klouby, které nelze
operovat, zpÛsobují trval˘ zánût kloubu
a ten zase trvale silné bolesti. I v tomto
pfiípadû lze psovi úãinnû pomoci.
Osvûdãená ‰Èáva proti bolestem
souãasnû tlumí zánûty a pÛsobí tak 
také proti zánûtu jakoÏto pfiíãinû
bolesti. Takovou léãbu lze u chronicky
nemocn˘ch zvífiat pouÏívat bez
problémÛ prakticky cel˘ Ïivot. 
Existují psi, ktefií dostávají sirup proti
bolesti jiÏ více neÏ osm let - a díky jemu
se jim podafiilo ‰Èastnû zestárnout. Na
základû vûdeck˘ch studií se dokonce

doporuãuje léãbu bolesti nepfieru‰ovat
a lék nepodávat jen v urãit˘ch
intervalech vÏdy po dobu nûkolika
t˘dnÛ, ale podávat ho trvale, bez
pfieru‰ení a po celou dobu Ïivota
pacienta. Pak je zaruãeno optimální
pÛsobení léku proti zánûtu 
i bolestem a denní dávky mohou
zÛstávat pomûrnû nízké.
Nûkdy je dlouhodobá terapie proti
bolestem dokonce dobrou alternativou
pfiípadné operace. Pak se ov‰em mÛÏe
stát, Ïe napfiíklad u stárnoucích psÛ je
onemocnûní kloubÛ natolik pokroãilé,
Ïe bolesti bez podávání lékÛ jsou
neúnosné a operace pfiedstavuje pro
psa pfiíli‰ velké riziko. V‰echna pro
a proti obou fie‰ení je tfieba dÛkladnû
probrat s lékafiem, kter˘ psa
dlouhodobû léãí a sleduje.

Vy jste právním 
zástupcem svého psa
Nikdo nestojí va‰emu psovi blíÏe 
neÏ vy. Vy jediní mÛÏete svého psa
spolehlivû chránit pfied bolestmi.
Jasné doporuãení v tomto pfiípadû
zní: radûji jednou navíc neÏ pfiíli‰
málo. Ve svém ãlánku totiÏ dr. Sabine
Tackeová zdÛrazÀuje, Ïe riziko
„pfiehnané léãby“ u moÏn˘ch bolestí
není ani zdaleka tak velké jako riziko
moÏn˘ch komplikací, ke kter˘m
dochází následkem pfietrvávajících
bolestí a jejich následkÛ. 
Pokud jste pfiesvûdãeni, Ïe vá‰ 
pes potfiebuje pomoci, obraÈte se
neprodlenû na svého zvûrolékafie. 
Vá‰ pes vám za to bude vdûãn˘!  ■
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Pfiesvûdãivé úãinky a jednoduchá
aplikace – moderní léãba bolesti
u kloubních problémÛ

ChraÀte svého psa pfied bolestí

Psi trpí bolestmi
stejnû ãasto jako

lidé. Proto je musíme
pfied bolestí chránit.
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