
armonické souÏití mÛÏe drama-
ticky ovlivnit mnoho faktorÛ:
poranûní, nemoci, invaze parazi-

tÛ, neãistotnost... V takov˘ch situacích
bychom se mûli drÏet zásady: zachovat
klid, pátrat po pfiíãinách a podniknout
patfiiãná opatfiení.

Poranûní
Mlad˘ nezku‰en˘ pes se obãas dostane
do riskantních situací, jimÏ by se dospûl˘
instinktivnû vyhnul. Takové vûci, jako

jsou pfiíkré srázy, prudké vodní toky, stfie-
py, bouda sousedova psa, hádaví sousedé
a podobnû, ‰tûnû ani v nejmen‰ím ne-
vzru‰ují. Pokud majitel zavãas nezasáhne,
mÛÏe snadno dojít k nehodû a také k po-
ranûní. V takové situaci je dÛleÏité pfiede-
v‰ím zachovat klid. Nejprve zjistíme, jak
váÏné zranûní je. Mnohá ‰tûÀata spustí
ohlu‰ující fiev pfii sebenepatrnûj‰í bolesti
zpÛsobené nevinn˘m ‰krábnutím.
Malé rány mÛÏeme o‰etfiit sami doma
tím, Ïe je dÛkladnû vyãistíme a vydezinfi-
kujeme. Samozfiejmû pokud hrozí riziko
infekce, protoÏe rána je pfiíl‰ hluboká ne-
bo silnû zneãi‰tûná, mûli bychom se ne-
prodlenû rozjet k veterináfii! Neo‰etfiené
infikované rány mohou vyvolat otravu
krve nebo úpornou tvorbu abscesÛ.

První pomoc
Pokud se ‰tûnû pofiezalo nebo rána silnû
krvácí, musí mu majitel poskytnout první
pomoc. Vzhledem k tmu, Ïe kaÏd˘ z nás
musí mít v autû krabiãku s první pomocí,
zpravidla míváme po ruce komprese
a obvazy (nezapomeÀte chybûjící ãásti
ihned doplnit!). Krvácení se pokusíme
zastavit pfiiloÏením tlakového obvazu.
Nevíte, jak se to dûlá? Tak vzhÛru na kurs
první pomoci! Tlakov˘ obvaz se skládá ze
sterilní komprese, kterou peãlivû pfiiloÏí-
me na ránu a zafixujeme obvazem. Jedná
-li se o silné krvácení, musíme obvaz ovi-
nout relativnû pevnû. Po provizorním
o‰etfiení je nutno ihned vyhledat veteri-
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Dětské nemoci 
Dokud je ‰tûnû zdravé a kaÏd˘ den dûlá nové udivující pokroky,
je svût jeho majitele v pofiádku. BohuÏel odchov mladého 
psa neprobíhá vÏdy zcela tak, jak bychom si pfiedstavovali.

H
Zvlá‰tû na
poãátku léta
se psi na
zahradû
mohou
snadno
infikovat 
od klí‰Èat

Pravidelnû ‰tûnû prohlíÏejte,
zda nemá zmûny na kÛÏi
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nárního lékafie, kter˘ posoudí, zda ránu
není nutno se‰ít.

Vymknutí a natrÏení
Vesele se psem dovádíme na louce, hází-
me mu klacíky a tû‰íme se, jak ‰ikovnû je
chytá. Ale legrace náhle konãí. Mal˘ zavy-
je a hopsá k nám po tfiech: vymknul si
nohu! V takovém pfiípadû je nutno nejpr-
ve prozkoumat tlapu psa. MoÏná tam má
jen zapíchl˘ trn nebo ‰lápl na ostr˘ kamí-
nek. Pokud tomu tak je, cizí tûleso opatr-
nû vytáhneme a doma postiÏené místo
vydezinfikujeme.
Pokud zvenku není patrné Ïádné po‰ko-
zení, patrnû se opravdu jedná o vymknu-
tí nebo natrÏení. V nejhor‰ím pfiípadû
máme co do ãinûní dokonce s natrÏen˘mi
vazy. KdyÏ pes v˘raznû kulhá a evidentnû
trpí siln˘mi bolestmi, je nutno ho nej-
krat‰í moÏnou cestou dopravit k autu
a pak k veterináfii. Ten pfiípadnû provede
rentgenov˘ snímek, aby mohl vylouãit
zlomeninu a zahájit cílenou léãbu. 

Nemoci
Imnunitní systém ‰tûnûte nedisponuje
ani zdaleka takovou obranyschopností ja-
ko u dospûlého psa. Viry a bakterie s ním

proto mají snadnou práci. Zvlá‰tû nebez-
peãná je doba, kdy ‰tûnû je‰tû není plnû
prooãkováno. Pokud ‰tûnû nepro‰lo zá-
kladní imunizací, mûli bychom se s ním
zásadnû vyh˘bat moÏn˘m ohniskÛm
nákazy. 
Kromû bakteriálních nebo virov˘ch infek-
cí, jimiÏ se ‰tûnû vûtinou nakazí kontak-
tem s vrstevníky (nebo si je v sobû dokon-
ce pfiinese uÏ od chovatele!) mÛÏe dojít
k po‰kození zdraví také v dÛsledku
nevhodn˘ch podmínek drÏení, nevyváÏe-

né stravy nebo invaze parazitÛ. V jednot-
liv˘ch pfiípadech je tfieba pfiesnû zjistit,
jaká pfiíãina pfiichází v úvahu.

PrÛjem a zvracení
Pfietrvávající prÛjem a ãasté zvracení jsou
pfiíznaky zdravotního po‰kození. Tyto
symptomy mohou mít rÛzné pfiíãiny: pfii-
li‰ rychl˘ pfiíjem potravy, strava podaná
pfiímo z ledniãky, zkaÏená nebo pro ‰tû-
Àata nevhodná potrava. Nebo jsme ‰tûnû
pfiíli‰ rychle pfievedli z jednoho druhu
krmení na jiné?! Pfiíãinou mohou b˘t také
ãervi. Pokud by se skuteãnû mûlo jednat
o parazitární onemocnûní, poukazují
prÛjem a zvracení uÏ na silnou invazi,
s níÏ je tfieba zaãít neprodlenû bojovat.

Letargie a spavost
·tûÀata hodnû spí a ráda jedí. To je zcela
normální a dÛleÏité. Pokud v‰ak ‰tûnû spí
nápadnû ãasto a i v bdûlém stavu nejeví
o nic zájem nebo dokonce pÛsobí letar-
gicky, uÏ by to mûl b˘t dÛvod ke staros-
tem. Mohou to b˘t pfiíznaky nedostatku
vitaminÛ nebo minerálních látek, poru-
chy v˘mûny látkové nebo vrozené poru-
chy v˘mûny látkové. Definitivní diagnózu
je moÏno v takov˘ch pfiípadech stanovit
jen na základû rozboru krve a podrobné-
ho veterinárního vy‰etfiení. 

V˘tok z nosu a z oãí
·tûnû mÛÏe b˘t jen nachlazené, ale také
se mÛÏe jednat o nebezpeãné infekãní
onemocnûní. Nos a oãi s tvofiícími se
krustami by proto vÏdy mûly b˘t dÛvo-
dem k náv‰tûvû veterináfie. 

KoÏní nemoci
Je mnoho druhÛ koÏních nemocí. Jejich
pfiíãinou mohou b˘t plísnû, poruchy
v˘mûny látkové, nesná‰enlivost na nûkte-

ré potraviny, paraziti nebo alergické reak-
ce. Vzhledem k tomu, Ïe koÏní nemoci se
ãasto pojí s velkou svûdivostí a negativnû
tak ovlivÀují Ïivot na‰eho psa, je tfieba
neprodlenû jednat!

Plísnû
Projevují se kulat˘mi hol˘mi místy v srs-
ti. Vypadávání srsti (alopecie) mÛÏe b˘t
velmi silné. Jsou ov‰em také pfiípady, kdy
lze pozorovat jen mírné vypadávání chlu-
pÛ. Po nûjaké dobû se na hol˘ch místech
vytvofií korovité krusty a li‰eje, mnohdy
velmi svûdivé. Na poãátku mykózy se
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Sluníãko
a ãerstv˘
vzduch
pomáhají
pfiedcházet
alergiím

Chyby pfii odchovu mohou zpÛsobit
problémy s kostmi. Zde vidíte 
dva umûlé kyãelní klouby.

Leckterá krkolomná akce mÛÏe
skonãit bolestiv˘m vymknutím
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Kartáãujte ‰tûnû na svûtlém ruãníku,
kde dobfie uvidíte pfiípadné parazity
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ov‰em svûdivost ãasto nedostavuje.  Dal-
‰ími pfiíznaky mohou b˘t tvorba koÏních
‰upin a plátÛ (krust) a matná srst, pozdû-
ji nezfiídka následují mokvavé zánûty
(sekundární infekce) vyvolané bakterie-
mi. Plísnû mohou napadnout nejen kÛÏi,
ale i vnitfiní orgány psa. Mykózy v‰ak jsou
mnohem ãastûj‰í. 

Léãba
Probíhá aplikací fungicidních mastí, spre-
jÛ, lékÛ a koupelí. BohuÏel nestaãí léãit
pouze psa. Nutno je zamûfiit se na cel˘
byt, na pelí‰ky, kartáãe, hfiebeny, deky...
Vzhledem k tomu, Ïe plísnû b˘vají velmi
úporné a nebezpeãné, je nutno konzulto-
vat je s veterináfiem a pak se pfiesnû fiídit
jeho pokyny. Laické o‰etfiení náhodnû

vybran˘mi fungicidy mÛÏe vést k tomu, Ïe
plísnû se budou v kÛÏi zahnízìovat stále
hloubûji a hloubûji.  Prostfiednictvím
„Woodschen Lampe“ lze otestovat, zda se
po provedené léãbû v kÛÏi je‰tû nacházejí
nûjaké plísnû. A pozor: plísnû jsou pfie-
nosné i na ãlovûka! 

KoÏní problémy vyvolané
metabolick˘mi poruchami
Projevují se ‰upinkami, such˘mi zaãerve-
nal˘mi místy na kÛÏi a extrémnû mast-
nou srstí. Mohou souviset s potravou,
kterou pes pfiijímá. MoÏná jsme ‰tûnû pfií-
li‰ rychle pfievedli na nov˘ druh krmiva,
nebo není optimální sloÏení potravy. Více
nám fiekne proveden˘ krevní rozbor.
Nûkdy se také jedná o vrozenou metabo-
lickou poruchu Ïádající pravidelnou léã-
bu a speciální v˘Ïivov˘ plán.

Alergie
Alergie jsou dnes u psÛ bezmála stejnû
roz‰ífiené jako u lidí. Jejich rozvoj umoÏ-
Àují chyby ve v˘Ïivû, naru‰en˘ imunitní
systém a jedy z okolního prostfiedí.
Vût‰inou je velmi tûÏké jednoznaãnû urãit
pfiíãinu alergie, takÏe léãba se obvykle
zamûfiuje na potírání pfiíznakÛ. Tím se
ov‰em pfiíãina problému nevyfie‰í. Posi-
lování imunitního systému (sluneãním
svitem, kapkami echinacey, ãerstv˘m

vzduchem, pohybem atd.) a vyváÏená
strava podporují léãbu alergick˘ch reakcí
a sniÏují pfiipravenost organismu k aler-
giím. Dlouhá léta se diskutuje o tom, zda
jsou alergie dûdiãné, nebo je vyvolává

pouze oslabení imunitního systému. Ny-
ní se vûdci pfiiklánûjí spí‰e k první moÏ-
nosti, domnívají se, Ïe jde o genetickou
dispozici. Psi se ‰patnû pigmentovanou
kÛÏí (bílá srst kombinovaná se svûtlou
kÛÏí) mívají k alergiím vût‰í sklon. 

Ektoparazité
I oni mohou b˘t pfiíãinou onemocnûní
kÛÏe. Invaze ektoparazitÛ v sobû vÏdy
skr˘vá nebezpeãí, Ïe pfiinese infekci.
Proto si Ïádá okamÏit˘ zásah. Jako pre-
vence jsou vhodné antiparazitární 
obojky. ■
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Ze zdánlivû nevinné pranice si
pes mÛÏe odnést pokousání

Zdravé ‰tûnû má ãisté
oãní koutky a vlhk˘ nos

Pokud se pes zaãne
chovat jinak, mÛÏe mít
zdravotní problémy
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