
akové reakce mohou psa jen
vydûsit a zneklidnût – i kdyÏ jsou
samozfiejmû pochopitelné. Radûji

bychom se mûli pokusit svému psovi
pomoci a posledními minutami jeho
Ïivota ho provázet uklidÀujícími 
slovy a konej‰iv˘m chováním. 
Strávili jste spolu tolik krásn˘ch 
hodin, a proto byste mûli proÏít
poslední kroky psa také spoleãnû.

NEP¤ENECHÁVAT TO CIZÍM
Existují lidé, ktefií své zvífie v okamÏiku
smrti nechávají samotné, protoÏe
údajnû nesnesou pohled na odcházející
Ïivot. Takov˘ postoj je v‰ak tfieba
oznaãit za egoistick˘, pokud ne rovnou
za nezodpovûdn˘. Svého umírajícího

psa bychom nikdy nemûli nechat
samotného s cizími lidmi. Je to

okamÏik, kdy potfiebuje svého ãlovûka
ze v‰eho nejvíc.
ZÛstaÀte v blízkosti svého psa. Hlaìte
ho klidn˘mi pohyby ruky a nûÏnû s ním
rozprávûjte. Úzk˘ fyzick˘ kontakt a vá‰
hlas, kter˘ pes dÛvûrnû zná, ho uklidní.

P¤IROZENÁ SMRT
Pfiirozenou smrtí umírá ve skuteãnosti
jen velmi málo psÛ. Îivot psÛ vût‰inou
konãí v ordinaci zvûrolékafie nebo na
veterinární klinice, coÏ samozfiejmû
není nijak krásné prostfiedí. Pro psa,
kter˘ netrpí sv˘mi zdravotními
problémy nijak pfiehnanû, je
samozfiejmû nejpfiíjemnûj‰í jednodu‰e
usnout na svém oblíbeném místeãku
a jiÏ se neprobudit. Toto ideální fie‰ení
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Co nejpfiíjemnûj‰í rozlouãení

Můj pes umírá
JestliÏe oblíben˘ pes doma umírá, je to zlé a nekoneãnû smutné, a pfiesto Ïádn˘
majitel psa nezÛstane tohoto zdrcujícího záÏitku u‰etfien. V tomto okamÏiku
ov‰em nikomu nepomÛÏe plakat bez zábran nebo se dokonce chovat hystericky. 

V okamÏiku pfiicházející smrti
buìte svému psovi nablízku.
V této chvíli potfiebuje va‰i
podporu více neÏ kdy jindy.

T

Je-li pes jiÏ velmi star˘, mûl by si jeho
majitel zvykat na my‰lenku, Ïe se s ním
jednoho dne bude muset rozlouãit

SP 11/05 54-55 Umírá  17.10.2005 20:26  Stránka 54



je v‰ak opravdu velmi vzácné.
MoÏná máte to ‰tûstí, Ïe znáte
zvûrolékafie, kter˘ je pfiipraven uspat
psa i u vás doma. To vám u‰etfií nervy
drásající cestu, muãivé sezení v ãekárnû
a strach nahánûjící atmosféru
veterinární ordinace. Tuto sluÏbu 
v‰ak bohuÏel nabízí jen velmi málo
zvûrolékafiÛ a vzhledem k velkému
poãtu jejich pacientÛ je to 
jen pochopitelné.

USPÁNÍ
Uspání psa je pro jeho majitele
vût‰inou velmi traumatizující záÏitek.
Nejhor‰í je, kdyÏ zvífie musí uspat
následkem noãního akutního stavu cizí
zvûrolékafi na veterinární klinice. JestliÏe
celá procedura navíc probíhá bezcitnû
a hrubû, postaral se sluÏbu konající
zvûrolékafi o scénu, na kterou majitel
psa nikdy nezapomene a po zbytek
Ïivota na ni bude vzpomínat se hnûvem
a zklamáním. MÛÏete ov‰em mít také
‰tûstí a narazit na citlivého zvûrolékafie,
kter˘ projeví soucit a spoluúãast, i kdyÏ
uspávání zvífiat je pro nûj ãistû rutinní
záleÏitostí. AÈ uÏ jsou okolnosti
jakékoliv, pokuste se b˘t u svého 
psa co nejblíÏe, provázet ho 
sv˘m klidem a láskyplnou 
pozorností a stÛjte pfii nûm. 

LINDA RADÍ
Kanadská odbornice na práci se zvífiaty
Linda Tellington-Jonesová má k tématu
provázení zvífiat na poslední cestû zcela
osobit˘ postoj. „Zvífiata i lidé mají od

pfiírody geneticky naprogramovanou
délku Ïivota, která je teoreticky
mnohem vy‰‰í neÏ vûk, jehoÏ se
skuteãnû doÏívají. Vût‰ina Ïiv˘ch bytostí
v‰ak ani zdaleka nevyãerpá maximální,
biologicky pfiedpokládanou délku
Ïivota. Akutní a chronická onemocnûní,
tûÏká zranûní, nehody a jiné
nevypoãitatelné vnitfiní i vnûj‰í 
vlivy zkracují u vût‰iny jedincÛ 
cennou dobu Ïivota,“ tvrdí Linda.
Ani ta nejdokonalej‰í láskyplná péãe 
na tom nedokáÏe nic zmûnit. Jednoho
dne pfiijde smutn˘ okamÏik, ve kterém
si pes a ãlovûk naposledy pohlédnou 
do oãí. KdyÏ se blíÏí chvíle posledního
rozlouãení, b˘vá vût‰ina majitelÛ psÛ 
do hloubi du‰e zoufalá, nekoneãnû
smutná a bezmocná. Zaplaveni slzami
stojí ve veterinární ordinaci nebo 
pfied místeãkem na spaní svého 
miláãka a nevûdí, jak této situaci 
ãelit se vztyãenou hlavou.
Pfiitom právû v tomto okamÏiku je

mimofiádnû dÛleÏité stát svému psovi
po boku a pomáhat mu v‰emi silami 
- a co nejvíce mu zpfiíjemnit jeho 
odchod. Pro dobro svého odcházejícího
ãtyfinohého miláãka se pokuste
maximálnû kontrolovat své pfiekypující
emoce a city. Va‰e vá‰nivé emocionální
v˘levy a pfiítomnost plaãících
a vzlykajících osob by ho pouze
zneklidnily a vystra‰ily. „SnaÏte 
se d˘chat klidnû a stejnomûrnû
a soustfieìte se celou svou du‰í na to,
abyste svému psovi pfiipravili poslední
minuty jeho Ïivota v klidu a bezpeãí.
UklidÀujte ho a uvolÀujte citliv˘mi
doteky TTouch. Doteky TTouch na
tlamû ovlivÀují pocity psa a odhánûjí
strach a stres. Vût‰ina psÛ pociÈuje jako
mimofiádnû pfiíjemné také jemné
hlazení srsti a u‰í dotyky TTouch.
Pokraãujte s dotyky TTouch, dokud pes
mírumilovnû neusne. Pak jste pro nûj
udûlali skuteãnû v‰echno,“ uji‰Èuje
Linda Tellington-Jonesová. ■
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Linda Tellington-Jonesová radí 
uklidÀovat psy pomocí dotykÛ TTouch

Vût‰ina majitelÛ psÛ se velmi obtíÏnû
vyrovnává se smrtí svého milovaného psa

Co nejpfiíjemnûj‰í rozlouãení

Psi si odmaliãka zvykají na
hlas svého majitele. Ten by
mûli sly‰et také v okamÏiku, 
kdy se jim nevede dobfie.
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