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CHOVÁNÍ

Pomocník na ãtyﬁech tlapách

Psi jsou
schopni
vycítit
epileptické
záchvaty

A

nne trpí epileptick˘mi záchvaty.
Tyto záchvaty se zaãaly objevovat
náhle po prodûlané virové
infekci, byly nekontrolovatelné
a nepﬁedvídatelné. Pro Anne se zhroutil
svût. Ve strachu, Ïe ji pﬁepadne záchvat
na veﬁejnosti, se zavﬁela doma a zcela
pﬁestala vycházet ven. Ani to v‰ak
nebylo zcela bezpeãné. Hrozilo, Ïe
bûhem záchvatu vybûhne ven, na
ulici, a Ïe bude zcela bez kontroly
a bezúãelnû bloudit po ulicích. Jednou
se vzpamatovala ze záchvatu na dálnici.
Její Ïivot se vymykal vûdomé kontrole –
její sebevûdomí se zhroutilo. Vystra‰ená
a s hlubokou nedÛvûrou sama k sobû
zÛstávala ve svém bytû, zamykala
dveﬁe a pokou‰ela se odstranit
z cesty v‰e, oã by se mohla zranit.

ÎIVOT SE SUZIE
Pak do jejího Ïivota vstoupila Suzie –
fenka labradora. A s ní se Anne vrátila
nová jistota a odvaha do Ïivota. Suzie
je vycviãena k tomu, aby ji bûhem
záchvatu nenechala odejít. KrouÏí
kolem ní, staví se jí pﬁed nohy a jemnû ji
zatlaãuje zpût, aÏ záchvat odezní. Suzie
v souÏití s Anne navíc získala dal‰í
schopnost: dokáÏe Anne varovat pﬁed
epileptick˘mi záchvaty. „Zhruba 10
minut pﬁed záchvatem mne jemnû
zatahá za prsty levé ruky,“ ﬁíká Anne.
„Tak se mohu v klidu pﬁipravit na
záchvat. Jdu domÛ, nebo, jsem-li na
cestû, poÏádám nûkoho o pomoc.“
Díky tomu má Anna své
záchvaty pod kontrolou.

STATISÍCE EPILEPTIKÒ
V Evropû i u nás jdou poãty epileptikÛ
do statisícÛ. U nás v‰ak jsou psi
vycviãení speciálnû pro epileptiky
dosud vzácní. Na rozdíl napﬁíklad
od Spojen˘ch státÛ, Izraele nebo
Nizozemska. Tam jsou psi pro epileptiky
cenn˘mi pomocníky nemocn˘ch.
V Nizozemsku financují psy pro
epileptiky vût‰inou obecnû prospû‰né
organizace. Mûli bychom uvaÏovat nad

PSI PRO epileptiky
Je dávno vûdecky prokázáno, Ïe psi mají ohromující schopnosti. Jejich ãich a sluch
mnohokrát pﬁesahují moÏnosti tûchto smyslÛ u ãlovûka. JiÏ v poãátcích vztahu lidí se
psy si ãlovûk cenil psÛ jako vynikajících spoleãníkÛ pﬁi lovu. Dnes mohou psi vyuÏívat
sv˘ch úÏasn˘ch schopností nejrÛznûj‰ími zpÛsoby. Mimo jiné ve sluÏbách epileptikÛm.
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Pomocník na ãtyﬁech tlapách
tím, zda by takov˘ postup nebyl vhodn˘
i v na‰í zemi. ProtoÏe správnû vycviãen˘
pes usnadÀuje osobám postiÏen˘m
epilepsií Ïivot - a nejen to. Vlastnû jim
umoÏÀuje ho plnû proÏít. Je jedno, jak
ãasto se záchvaty objevují – zda je to
nûkolikrát dennû, nebo jen nûkolikrát
za rok. Strach z pﬁí‰tího záchvatu,
kter˘ nevyhnutelnû pﬁijde, ale j
ehoÏ ãas nelze pﬁedpovûdût, je
stál˘m prÛvodcem epileptikÛ.

aÏ 15 minut pﬁedem, Ïe se blíÏí záchvat,
takÏe ãlovûk má dostatek ãasu sáhnout
ke vhodn˘m opatﬁením. Toto chování se
psi epileptikÛ zpravidla nauãí aÏ bûhem
souÏití se sv˘m postiÏen˘m majitelem.
To jen dokazuje ohromnou citlivost
psÛ, kteﬁí se postupem doby nauãí
sami rozpoznávat klíãové podnûty,
které probíhají vÏdy stejnû
a oznamují blíÏící se záchvat.

PSI VYCÍTÍ ZÁCHVATY

Sarah Holbertová pracuje v organizaci
Cares. Cares cviãí v Americe nejen psy
pro epileptiky, ale také celou ﬁadu
jin˘ch tzv. servisních psÛ. Z velké ãásti
tato organizace také sama chová psy
k dan˘m úãelÛm. Mezi mimoﬁádnû
vhodná plemena patﬁí labradoﬁi, zlatí
retrívﬁi a nûmeãtí ovãáci. ·tûÀata se
musí ochotnû fixovat na ãlovûka a musí
hned odmaliãka ukazovat, Ïe ráda
a vydatnû pouÏívají svÛj nos. Nûkdy se
stane, Ïe ve vrhu najdeme nûkolik
vhodn˘ch ‰tûÀat, jindy tam není
ani jediné, ﬁíká Sarah Holbertová.
Organizace Cares pﬁedává psy vhodn˘m
kandidátÛm za 100 dolarÛ. Tato cena
pokryje jen náklady na v˘cvik psÛ,
protoÏe Cares je v‰eobecnû prospû‰ná
organizace. Mimochodem – vycviãené
psy tato organizace pﬁedává nejen
kandidátÛm ve své zemi, ale i do ciziny.
Pﬁedpokladem je, Ïe nov˘ majitel musí
b˘t ochoten strávit
dva t˘dny v Kansasu v USA, aby tam
pro‰el ‰kolením spoleãnû se Sarah
Holbertovou a psem. Poﬁadník je
dlouh˘: zájemci musí na dospûlého psa
ãekat aÏ dva roky, na ‰tûnû aÏ rok.
Welt

„Z anal˘zy epileptick˘ch záchvatÛ
mÛÏeme dospût k závûru, Ïe první
fázi záchvatu provázejí jevy, které je
vnímavá bytost, jakou pes nespornû je,
schopna vycítit – mÛÏe jít o strnul˘
pohled nebo urãitá gesta,“ domnívá se
profesor Christian Elger. Profesor Elger
se zab˘vá v˘zkumem epilepsie. ProtoÏe
záchvaty v mnoha pﬁípadech stimulují
také vegetativní nervov˘ systém
pacienta, mÛÏeme vycházet z toho,
Ïe pacient vydává pachy, které pes
dokáÏe zachytit ãichem. Psi mají v nosu
v prÛmûru 220 milionÛ ãichov˘ch
bunûk. To samo o sobû o niãem
nevypovídá. Podívejme se tedy na
odpovídající srovnání: ãlovûk má v nosu
v prÛmûru 5 milionÛ ãichov˘ch bunûk.
Psi tedy mají 44krát lep‰í ãich neÏ lidé.
Pﬁedpoklad, Ïe psi mohou v pﬁípadû
epilepsie reagovat na více klíãov˘ch
podnûtÛ, je proto nasnadû.

KAÎD¯ SE NEHODÍ
Klíãové podnûty, na jejichÏ vnímání
má b˘t pes vycviãen, v‰ak musí b˘t
postﬁehnutelné i pro ãlovûka. A pro
jednoho ãlovûka zvlá‰tû - pro cviãitele
psa urãeného pro pacienta s epilepsií.
Ten musí psa zamûﬁit na sledování
pﬁesné kombinace signálÛ, které
oznamují záchvat. „NeÏ udeﬁí
epileptick˘ záchvat, dochází ke
zmûnám, které dokáÏeme postﬁehnout
i my, abychom pozdûji mohli psa na
tyto jevy vycviãit," vysvûtluje Erik
Kersting. Ten cviãí psy urãené pro
epileptiky a testuje pro jeden pilotní
projekt ‰tûÀata, zda jsou vhodná jako
psi pro epileptiky. JiÏ 24 hodin po
narození lze zjistit, zda bude ‰tûnû
vhodné k v˘cviku. Testuje se
pohyblivost, sací reflex
a citlivost na bolest.

y

PSI V USA

cviãení k tomu, aby stiskli tlaãítko
nouzového volání na mobilním
telefonu svého majitele, jakmile ãlovûk
upadne do bezvûdomí, nebo psi, kteﬁí
rychle odstraní z dosahu majitele
v‰echny pﬁedmûty, o které by se mohl
poranit bûhem záchvatu. Nebo psi
brání tomu, aby jejich majitel spadl ze
schodÛ, samostatnû pﬁivedou pomoc,
nebo dokonce sami poskytnou
epileptikovi první pomoc tím, Ïe ho
pﬁevrátí na bok a zabrání tak, aby se
zadusil. Nejvy‰‰í stupeÀ dokonalosti
pak dosahuje pes, kter˘ je schopen
majitele varovat pﬁed záchvaty pﬁedem.
Takoví psi se oznaãují jako Seizure Alert
Dog – pes varující pﬁed záchvaty. Takov˘
pes varuje svého majitele ‰tûkotem,
‰krabáním, taháním za odûvy nebo
jin˘m charakteristick˘m zpÛsobem 10

Foto Minerva

KAÎD¯ JE JIN¯
V‰ichni psi urãení pro epileptiky
se nenuãí stejné vûci. Psi se totiÏ
pﬁipravují cílenû a speciálnû na záchvaty
sv˘ch budoucích majitelÛ. Existují psi
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