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NA·E PORADNA
Dotazy a odpovûdi

Odborníci vám radí
KDYÎ PES VRâÍ NA DÍTù
Máme doma mopse ve stáﬁí 15 mûsícÛ.
Podle literatury se má jednat o plemeno, které je rádo s dûtmi a nesnaÏí se zaujmout nûjaké v˘znamnûj‰í postavení
v hierarchii rodiny. Jsme úplná rodina se
tﬁemi dûtmi ve vûku 22, 16 a 10 let. Bydlíme v rodinném domku. Stalo se nám,
Ïe pejsek uÏ dvakrát nepﬁátelsky zavrãel
na nejmlad‰í dceru a chtûl se na ni vrhnout a zﬁejmû ji i kousnout. Poprvé Ïena,
která byla u incidentu, zakroãila jen slovnû. Druhého dne se to po návratu dcery
ze ‰koly opakovalo, tak jsem zakroãil já
a dvakrát jsem tﬁepnul pejska sloÏen˘m
ãasopisem po zadku a hlasitû mu vynadal. Od té doby, je to uÏ deset dní, pejsek
dceru naprosto ignoruje. K nám ostatním se chová normálnû. Co s tím máme
dûlat? Jak máme srovnat vztahy tûch
dvou? Dcerka je z toho ‰patná, takÏe pokud mÛÏete, budu rád za kaÏdou informaci.
J. S.
Odpovídá
MVDr. Hana Îertová
Etologická poradna,
rozbor a ﬁe‰ení neÏádoucího
chování psÛ a koãek
e-mail: poruchy@chovani.info

V‰ichni pﬁíslu‰níci téhoÏ plemene nemusejí mít stejnou povahu, kaÏd˘ pes je osobnost a chová se nejen na základû zdûdûn˘ch povahov˘ch vloh, ale také podle nabyt˘ch zku‰eností a momentální situace.
Je moÏné, Ïe va‰emu pejskovi dcerka zpÛsobila nûjakou nepﬁíjemnost nebo bolest,
tﬁeba nevûdomky, je také moÏné, Ïe podobnou zku‰enost udûlal s jin˘m dítûtem
a do‰lo k asociaci. Jin˘m vysvûtlením by
mohla b˘t vzájemná konkurence dcerky
a psa v nárocích na urãitá privilegia – bezesporu k tûm velmi cenûn˘m patﬁí va‰e
pozornost a pﬁízeÀ.
Optimální cestou k nápravû je tzv. desenzitizace a kontrapodmiÀování. To znamená
nauãit psa, aby strpûl pﬁítomnost dcery
bez vrãení, a navíc mu ukázat, Ïe se mu vyplatí chovat se k dcerce pﬁátelsky. Je to
sloÏit˘ postup, vyÏadující zku‰enost a cit,
proto jej doporuãuji provádût pod vedením zku‰eného cviãitele nebo terapeuta.
Spoãívá v odmûÀování psa za klidné chování v pﬁítomnosti dcerky pamlskem a pﬁehnanou pozorností, a naopak v ignorování,
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tedy odepﬁení pozornosti a dal‰ích poÏitkÛ, pokud bude reagovat vrãením. Fyzické
tresty nejsou vhodné, protoÏe pes si spojí
pﬁítomnost dítûte s trestem a bude o to

agresivnûj‰í. KaÏdá chyba mÛÏe zmaﬁit dílãí v˘sledek.
Pokuste se sehnat náhubek, i kdyÏ mopsi
nejsou právû nejlep‰ími adepty pro no‰ení
tohoto „doplÀku“. Nauãte jej ko‰ bez protestÛ sná‰et, aby jej mohl mít nasazen˘ pﬁi
cviãení. Také je tﬁeba jej nauãit pár cvikÛ
základní poslu‰nosti, kter˘mi jej budete
moci usmûrnit. Ko‰ by se mûl nasadit vÏdy,
kdyÏ bude dcerka v jedné místnosti se
psem. Ta by se nyní nemûla snaÏit na psa
mluvit nebo jej hladit, dokud se jeho chování vÛãi ní nezlep‰í. AÈ se mu spí‰e vyh˘bá. AÏ kdyÏ cviãení pokroãí tak, Ïe pes bude
pﬁi jejích pﬁíchodech a pﬁítomnosti klidn˘,
mÛÏe na nûj bûhem cviãení promluvit, pohladit jej, podat mu sama pamlsek. Princip
zÛstává stále stejn˘ – va‰e pozornost a odmûna za jeho toleranci. Poté, co pes pﬁíchody dcerky do místnosti i její oslovení
a pohlazení toleruje bez vrãení a nervozity,
je moÏné sundat ko‰ a celé cviãení postupnû zopakovat.
Pﬁi agresivitû psÛ vÛãi dûtem je zapotﬁebí
maximální opatrnosti. Doporuãuji proto nenechat nikdy dcerku se psem samotnou,
bez dozoru.

BURZITIDA
Co to je burzitida? MÛj pes Toby ochrnul
a veterináﬁ diagnostikoval právû tuto nemoc. Lze proti ní nûco podniknout pro-

stﬁednictvím pﬁírodní medicíny? Kromû
toho, Ïe mám Tobyho ‰etﬁit, mi bylo doporuãeno prozatím vyãkávat, a tak bych
ráda sly‰ela, co si o tom myslíte vy.
Petra Neumannová
Odpovídá Sylvie Eschová
– vûnuje se alternativní
veterinární medicínû
(napﬁ. reiki, geopatologie,
biorezonance, terapie
barvami, telepatie aj.)

Burzitida je zánûtlivé onemocnûní tíhového váãku (burzy) v oblasti kloubu, zvlá‰tû
ramenního a loketního. Tíhov˘ váãek je
umístûn mezi kostmi a ‰lachami, vazy a svaly a jeho úkolem je zmen‰ovat tlak mezi
nimi. Pﬁi infekci nebo po nûjakém poranûní
mÛÏe dojít k zánûtu tûchto tíhov˘ch váãkÛ
a mohou se dostavit pﬁíznaky ochrnutí.
Symptomy se zhor‰ují po vydatném pohybu. Nejvíce ohroÏeni jsou psi velk˘ch plemen, kteﬁí hodnû polehávají, nebo psi, kteﬁí se intenzivnûji vûnují sportu.
Doporuãuji pﬁikládat arnikov˘ obvaz a dennû ho obnovovat. Místo nûj lze pouÏít také
Kyttha plazmu nebo netuãn˘ tvaroh. Jednou dennû by se rovnûÏ mûla podávat arnika D30. Pﬁi akutním zánûtu burzy bychom mûli tﬁikrát aÏ ‰estkrát dennû podávat Hepar sulfuris D3 stﬁídavû s Silicea D4.
Stﬁídavû se oba tyto preparáty podávají
proto, Ïe Hepar sulfuris pÛsobí v akutním
pﬁípadû a Siliocea zabraÀuje tomu, aby
onemocnûní nepﬁe‰lo do chronické fáze.
Dal‰í moÏností léãby akutních pﬁípadÛ jsou
Apis D3, Belladona D3 a Bryonia D3.
V‰echny tﬁi preparáty by mûly b˘t podávány tﬁikrát aÏ ‰estkrát dennû. Dal‰í preparáty, které se osvûdãily pﬁi burzitidû, jsou Jodum, Ruta graveolens, Arsenicum jodatum,
Rhus toxicodendron, Calcium phosphoricum a Kalcium chloratum.
V kaÏdém pﬁípadû doporuãuji nechat tyto
preparáty otestovat. ObraÈte se s tímto
poÏadavkem na nûjakého terapeuta praktikujícího pﬁírodní medicínu, kter˘ dokáÏe
zjistit, zda jsou dané medikamenty pro
va‰e zvíﬁe vhodné. Nemûli byste ztrácet
cenn˘ ãas, jednejte rychle, neÏ onemocnûní pﬁejde do chronické fáze. Pokud uÏ
k tomu do‰lo, i tak je moÏné pokusit se
o léãbu v˘‰e uveden˘mi prostﬁedky, protoÏe stále zÛstává moÏnost, Ïe se podaﬁí
prÛbûh onemocnûní zastavit nebo ho vyléãit. I v tomto pﬁípadû doporuãuji nechat
léky pﬁed podáním otestovat.

FOBIE ZE ZVUKÒ
Na‰eho mladého psa jsme si zvykli brát
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v‰ude s sebou – i na rÛzné slavnosti a podobné akce. Doposud se tam cítil dobﬁe,
v poslední dobû v‰ak zaãíná projevovat
zv˘‰en˘ neklid – a to uÏ ve chvíli, kdy na
akci pﬁijdeme. Pﬁi jednom (velmi vzdáleném) ohÀostroji se dokonce cel˘ vystra‰en˘ schoval pod stÛl a velmi neklidn˘
teì je i pﬁi bouﬁce. Veterinární lékaﬁka naznaãila, Ïe by se mohlo jednat o poãínající fobii ze zvukÛ. Je to moÏné? Domnívali
jsme se, Ïe je dÛleÏité, aby ná‰ mlad˘ pes
mohl v‰echno spoluproÏívat s námi a aby
smûl u v‰eho b˘t. Je to ná‰ první pes,
mal˘ desetimûsíãní kﬁíÏenec.
rodina Novákova
Odpovídá Marion
Brehmerová
– psychologie zvíﬁat,
autorka knih, která
má také samostatnou
psychologickou
praxi pro psy

Pokládám sice za pozitivní snaÏit se mladému psu zprostﬁedkovat co nejvíce záÏitkÛ.
z okolního svûta, ale nic se nesmí pﬁehá-

zv˘‰ená náchylnost k infekãním nemocem
nebo dokonce agresivita.
Fobie ze zvukÛ nebo i zv˘‰ená citlivost na
nû mohou b˘t velmi nebezpeãné, protoÏe
zvíﬁe reaguje panicky a vymyká se jakékoliv
kontrole, takÏe se napﬁíklad mÛÏe bezhlavû
vrhnout na frekventovanou silnici.
Ve va‰em pﬁípadû naléhavû doporuãuji psa
pomalu, s velkou trpûlivostí a citlivû pﬁivykat na to, aby dokázal nûkolik hodin poãkat
doma sám, pﬁípadnû ho svûﬁit do péãe pﬁátel nebo sousedÛ.
Na klidné akce ho s sebou pﬁirozenû mÛÏete i nadále brát. Domnívám se, Ïe se u va‰eho psa prozatím jedná „jen" o o nûco zv˘‰enou citlivost na zvuky, která by se v‰ak
pravdûpodobnû dále zvy‰ovala, pokud by
pes byl stále vystavován takov˘m extrémním podnûtÛm. Teprve aÏ pﬁestane vykazovat známky strachu pﬁi klidnûj‰ích pﬁíleÏitostech, mÛÏete úplnû pomalu stupÀovat
jeho zatûÏování. Ale jen do urãitého stupnû
– seznamte ho se v‰emi vlivy prostﬁedí, které jsou nezbytné – od jízdy autobusem
a tramvají pﬁes procházky po Ïiv˘ch ulicích
aÏ po náv‰tûvu ‰kolky nebo hﬁi‰tû (na malou vzdálenost, aby mûl moÏnost zvyknout
si na zvuky, které dûti vydávají).
Ale extrémnû hluãného prostﬁedí jakoÏ
i cyklistick˘ch vyjíÏdûk do centra mûsta byste svého psa mûli u‰etﬁit. V opaãném pﬁípadû by mohly následovat váÏné poruchy
chování.

FYZIOTERAPIE PRO PSY?
Ná‰ pes byl z dÛvodu natrÏení kﬁíÏového
vazu operován na pravém koleni. Co
máme dûlat, aby byl co nejdﬁíve zase pohybliv˘? Sly‰el jsem, Ïe k rychlej‰ímu vyléãení by mohla pﬁispût fyzioterapie, je to
pravda?
Petr Bergmann

Ilustraãní archiv redakce

Odpovídá
dr. Astrid Heinlová

nût. Je nezodpovûdné vystavovat mladého
psa konfrontaci s velmi hluãn˘m okolím. Psi
mají v˘raznû lep‰í sluch neÏ lidé a siln˘mi
hluky velmi trpí. Procházka po mûstû, náv‰tûva restaurace nebo klidná zahradní
slavnost jsou pro v˘chovu mladého psa dÛleÏité a pomáhají mu posilovat vazbu mezi
ním a jeho majitelem jakoÏ i sebevûdomí
zvíﬁete. Ov‰em hluãné slavnosti ãi dokonce
náv‰tûva ohÀostroje urãitû nejsou místa,
kam by bylo vhodné brát jakéhokoli psa!
Fobie ze zvukÛ je uÏ skuteãná nemoc, i kdyÏ
ãasto vzniklá vystupÀováním „normální"
citlivosti na zvuky. Pes se schovává, je nervózní, nekontrolovanû vymû‰uje, odmítá
potravu, je napjat˘ a mÛÏe se u nûj projevit

– veterinární lékaﬁka pÛsobící
v Nûmecku s bohatou
zku‰eností z klinik
i samostatné veterinární praxe

NatrÏení kﬁíÏového vazu patﬁí k nejãastûji
diagnostikovan˘m onemocnûním kolenního
kloubu. Existuje sice mnoho studií k rÛzn˘m operaãním technikám, ale jen málo takov˘ch, které by se zab˘valy také pooperaãní péãí o pacienta. V rÛzn˘ch odborn˘ch
knihách je pro fázi po zákroku doporuãována imobilizace (= klidová poloha) zaji‰tûná
speciálními obvazy a omezenou aktivitou,
která by mûla trvat aÏ 12 t˘dnÛ. Tato opatﬁení by mûla slouÏit k tomu, aby zesílily tkánû, a k mechanické ochranû opravné tech-

niky. Jiné studie ov‰em poukazují na to, Ïe
takov˘ postup je v úzké souvislosti s degenerativními zmûnami tkání, chrupavek,
vazÛ a svalÛ. Studie, které se zab˘valy natrÏením kﬁíÏového vazu u ãlovûka, zjistily,
Ïe omezená hybnost kolene po operaci kﬁíÏového vazu podporuje bolestivost kloubÛ,
úbytek svalÛ, oslabení mûkk˘ch tkání
i funkãní problémy. I u psÛ se zdá, Ïe ztráta
hybnosti kolenního kloubu pﬁispívá ke vzniku artrózy.
V protikladu ke dﬁívûj‰ím doporuãením klidového stavu se proto dnes zaãíná tvrdit, Ïe
vãasn˘ pohyb a intenzivní rehabilitace po
zákroku povedou k lep‰ímu v˘sledku operace kﬁíÏového vazu. Raná fyzioterapie
umoÏÀuje rychlej‰í a lep‰í obnovení normální funkce kloubu a redukuje nebezpeãí
opûtovného poranûní. Na základû toho se
pﬁedpokládá, Ïe raná rehabilitace zmírÀuje
v˘voj artrózy (opotﬁebení kloubÛ), pﬁípadnû
zánûtliv˘ch kloubních onemocnûní (artritidy). U psÛ byly jako pozitivní úãinky fyzioterapie prokázány lep‰í hojení tkání, redukce otokÛ, vût‰í síla svalÛ a vytrvalost. Psi,
kteﬁí se po operaci podrobili rehabilitaãnímu programu, vykazovali po ‰esti mûsících
v˘raznû lep‰í hodnoty zatíÏitelnosti neÏ ti,
kteﬁí se po zákroku pohybovali jen omezenû. Také nebyl zji‰tûn Ïádn˘ rozdíl v zatûÏování mezi zdrav˘mi a nemocn˘mi konãetinami. Fyzioterapeutická opatﬁení jsou
kontrolované procházky na vodítku, masáÏe, pasivní pohybová cviãení a plavání.
Já bych vám v kaÏdém pﬁípadû fyzioterapii
doporuãila. Dnes uÏ existují fyzioterapeuti
specializující se na zvíﬁata. MoÏná Ïe vám
nûkoho doporuãí vá‰ veterinární lékaﬁ, mÛÏete se také podívat na Internet.
Va‰e dotazy t˘kající se psÛ zasílejte na
adresu redakce a obálku oznaãte heslem
„Poradna“. Ty nejzajímavûj‰í zveﬁejníme.
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