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Pes in kosti

So kosti za psa pri-
merne ali ne? Mnogi 
prikimavajo, stroka 
pravi drugače. Še zlasti 
odsvetuje piščančje. 
Če že, pravijo veteri-
narji, potem mu dajte 
votlo govejo kost za 
juho (ali iz nje), ki bo, 
sploh če je na njej še 
kaj mesa, za lep čas 
zaposlila tako mladiča 
kot odraslega psa. Ker 
je debela, je ne more 
pregrizniti. Še primer-
nejši pa so različni trdi 
priboljški, namenjeni 
žvečenju, ki jih pro-
dajajo v trgovinah za 
male živali.

Bi me 
posvojili?
Začasno namestitev 
išče triletna ovčarka. 
Telefon: 051-859-359.

Več oglasov si   ●

lahko ogledate 
v jutrišnjih 
Slovenskih 
novicah.

Dotik 
koristen  
za oba

Raziskovalci so že 
večkrat potrdili, kar 
ljubitelji živali dolgo 
vedo iz lastnih izkušenj 
– dotikanje, božanje, 
ljubkovanje in masira-
nje živali imajo koristi 
za obe strani. Za pse, 
mačke in tudi druge 
hišne ljubljenčke, sploh 
za mladiče, je dotik 
skoraj tako pomemben 
kot ustrezna prehrana, 
dovolj gibanja, skrb za 
čistočo in podobno. 
Dobro pa dene tudi 
ljudem, pri katerih med 
drugim zniža srčni 
utrip in s tem pripomo-
re k sprostitvi.

Natalija Mljač

Vsa veterinarska zdravila je 
mogoče dobiti tudi v običaj-
nih lekarnah; večina sicer 
nima vedno vseh na zalogi, 
a lahko jih naročijo in dobi-
jo najpozneje v dveh dneh. 

Ker je veterinarskih zdravil, 
torej tistih, ki so namenjena 
izključno živalim, malo, smejo 
veterinarji za njihovo zdravlje-
nje predpisovati tudi nekatera 
humana zdravila, torej tista, ki 
so namenjena ljudem, je razlo-
žila Živa Debevec, mag. farma-

cije, iz Lekarne Zupančičeva 
jama v Ljubljani. »S humanimi 
zdravili pomagamo živalim, ki 
imajo npr. vnetje oči ali ušes, 
astmo, prebavne težave, epi-
lepsijo, povečan krvni tlak, 
težave s srcem ali ščitnico, 
alergije, bakterijska vnetja. 
Lekarne najpogosteje oskr-
bujemo živali z dolgotrajnimi 
terapijami zaradi kroničnih 
težav; njihovi lastniki imajo 
veterinarski recept za večkra-
tno uporabo.« Živali nikoli ne 
smemo zdraviti na lastno pest, 
ampak se vedno najprej posve-
tujmo z veterinarjem, opozar-
ja farmacevtka, saj se živalski 
metabolizem zelo razlikuje od 
človeškega.

Nevaren paracetamol
»Vzrok skoraj polovice vseh 
zastrupitev pri živalih so hu-
mana zdravila, zlasti nevarna 
so proti bolečinam, saj lahko 
povzročijo celo smrt. Izpo-
staviti velja paracetamol – pri 
mačkah je usodna že majhna 
količina, smrtno nevaren je 
tudi za pse in druge živali, 
zato ga uporabljamo le pod 
veterinarskim nadzorom.« 
Predvsem za manjše živali so 
nevarna tudi druga humana 
protibolečinska zdravila v pro-
sti prodaji, kot so salicilna ki-
slina, ibuprofen in naproksen 
(nesteroidni antirevmatiki). 
Pri veterinarju je mogoče do-
biti recept za varna protibole-
činska zdravila, namenjena ži-
valim, ki jih lahko prevzamete 
tudi v klasični lekarni.

Zdravila brez recepta
Prav tako zanje niso primer-
na pomirjevala, ki nam jih 
je za naše potrebe predpisal 

zdravnik; če želimo npr. v 
času pokanja petard pomiriti 
svojega hišnega ljubljenčka, 
je bolje uporabiti živalim na-
menjena pomirjevala iz ra-
stlinskih izvlečkov, ki jih je 
v lekarni mogoče kupiti brez 
recepta, svetuje sogovornica. 
Seveda obstajajo tudi zdravi-
la brez recepta, ki so varna 
za uporabo tako pri ljudeh 
kot živalih, npr. zaviralci 
izločanja želodčne kisline 
(pomagajo pri prebavnih 
težavah) in antihistaminiki 
(predvsem za zdravljenje 
alergij, nekateri pa tudi za 
blaženje potovalne slabosti). 
Tudi ta zdravila živali damo 
po predhodnem posvetu z 
veterinarjem, ki bo določil 
primeren odmerek, še pou-
darja farmacevtka.

prehranska dopolnila
Poleg humanih in veteri-
narskih zdravil (na recept 
in brez) v lekarnah proda-
jajo prehranska dopolnila, 
ki so sicer namenjena lju-
dem, lahko pa jih damo tudi 
živalim, seveda za mnenje 
vprašamo veterinarja. »Res 
pa je, da resnih študij o pre-
hranskih dopolnilih pri ži-
valih ni, tako da se moramo 
zanašati na izkušnje iz pre-
teklosti. V splošnem velja, da 
žival, ki ima uravnoteženo 
prehrano, ne potrebuje nika-
kršnih dodatkov. Izjema so 
mladički, živali v času rasti, 
pod stresom in ostarele ži-
vali.« V lekarnah se dobijo 
tudi prehranska dopolnila, 
narejena prav za živali, npr. 
za lajšanje prebavnih težav, 
težav z urinarnim, gibalnim 
aparatom.

Ne na lastno pest
Zdravila naj vedno predpiše ali priporoči veterinar, dobite oziroma kupite pa jih lahko tudi v običajni lekarni

Če je psu med vožnjo slabo, mu lahko 
pomagamo z zdravilom za blaženje potovalne 
slabosti. Foto Shutterstock

Zdravljenje živali prepustimo veterinarju.  
Foto Shutterstock

Kdaj nujno  
k veterinarju?
Če je npr. driska pri 
živali vedno hujša 
ali kljub ukrepom 
traja več kot dva dni, 
je potreben obisk 
veterinarja. Isto velja, 
če bruhanje postane 
pogostejše, večkrat na 
dan ali na teden, ali če 
se bruhanje in driska 
pojavita sočasno. 
Manjše rane lahko 
oskrbimo sami, če 
okoliško tkivo postane 
močno pordelo, boleče 
oziroma se gnoji, 
obiščemo veterinarja. 
Z obiskom ambulante 
pa ne smemo odlašati 
pri ugriznih ranah 
in vbodnih ranah 
krempljev, saj so 
okužene. Prav tako 
moramo po čim 
prejšnjo strokovno 
pomoč ob pojavu 
srbečih ali nenavadnih 
kožnih sprememb, 
predvsem če se širijo, 
v primeru belega, 
rumenega ali zelenega 
izločka iz oči ter ob 
kakršnih koli težavah 
z uriniranjem, svetuje 
farmacevtka.

Farmacevtka Živa Debevec s svojim živahnim 
nemškim prepeličarjem Bartom. Foto osebni arhiv

50 % 
vseh zastrupitev  
povzročijo zdravila,  
namenjena ljudem. 


