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Vročinski udar in z njim povezana hipertermija sta nevarno povišanje 
telesne temperature, ko telo več ni zmožno učinkovito oddati toplote 
in se s tem ohlajati. Posledično telesna temperatura zgolj narašča, kar 
vodi v odpoved mehanizmov regulacije in kasnejšo odpoved organov 
in smrt. Ta je na žalost naših psov lahko kaj hitra posledica, predvsem 
če jih v poletnih mesecih nepremišljeno pustimo v jeklenih konjičkih!

Da, na nevarnosti, ki so jim psi iz-
postavljeni v avtomobilih pri-
dno opozarjamo že leta in leta. 

Vendar vidnega učinka ne zaznamo! 
Kljub vsem internetnim pasje obar-
vanim portalom, revijah o psih, član-
kih v različnih izdajah časopisov, kljub 
vsemu lastniki še vedno nespame-
tno puščajo svoje pse, brez pomisle-
ka na zunanje temperature. In enkrat, 
ko se te dvignejo preko 18 stopinj na-
stopi čas nevarnosti. Ljudje še vedno 
s pridom pozabljamo, da se naši psi 
ne morejo ohlajati s potenjem, tem-
več oddajajo toploto predvsem s so-
penjem, potijo pa se le skozi blazinice 
na tačkah. Ker se pes ne more ohlaja-
ti, se lahko njegova notranja tempera-
tura bliskovito dvigne, kar pripelje do 
nepopravljive škode.

Znaki vročinskega udara:

• povišana rektalna 
temperatura 

• izrazito sopenje
• pospešeno in plitko dihanje
• temno rdeče dlesni, vijoličen 

jezik
• lepljiva ali suha sluznica 

dlesni
• ležanje in nezmožnost vstati
• kolaps, izguba zavesti, 

odsoten pogled
• oslabljena koordinacija
• slabost in bruhanje
• omotičnost in zmedenost
• krči in kasnejši kolaps

Vendar nevarnost ne preži zgolj v 
avtu! To se nam je prisotnim usidralo 
globoko v zavest ob skoraj tragičnem 
dogodku na enih izmed mednaro-
dnih razstav v Sloveniji, dve leti nazaj. 
Temperatura se je tekom dneva dvi-
gnila na (pre)visokih 40 stopinj, psi pa 
so na nogometnem igrišču počivali v 
tipičnih šotorih, ki se jih poslužujemo 
kinologi na podobnih prireditvah na 
prostem. No, nekateri so s psi nespa-
metno sedeli kar na travi, ure in ure, 

saj jih je lažno zavajal nežen vetrček, 
kljub bližini rečice, kjer bi pse zlah-
ka ohladili z namakanjem do trebu-
ha. In se je zgodil vročinski udar, ki je 
doletel psa pasme čov-čov. Ta je po-
čival v svojem boksu v šotoru in stal 
na soncu v ocenjevalnem krogu, ki ni 
nudil sence.  Psa so na srečo rešili, dan 
poprej pa predstavnika iste pasme na 
razstavi pri sosedih Madžarih ni dole-
tela podobna sreča. Ljudje si moramo 
zapomniti, da se psi ne hladijo skozi 
potenje, in da so pregrevanju še toli-
ko bolj izpostavljene kratkogobčne 
pasme, kjer zaradi vse krajših gobcev 
zrak ne potuje nemoteno skozi nosne 
prehode in konhe, kjer bi ob bogato 
ožiljenemu epiteliju lahko hladil telo 
in so že tako podvrženi respiratornim 
stiskam.

Vendar tudi avtomobili, topli prosto-
ri in nezaščiteno izpostavljanje soncu 
niso vse. Večkrat lahko opazimo teka-
če in športne navdušence, ki svoje pse 
izpostavljajo velikim naporom ob naj-
bolj toplih urah poletnih dni. Psi so-
pejo in plitko dihajo, vendar z igro ali 
tekom ne odnehajo, dokler mogoče 
enostavno ni prepozno. Prosimo vas, 
da psom tekom toplih mesecev na-
menite toliko več pozornosti! Poskr-
bite, da jim ne bo prevroče, da imajo 
vedno na voljo svežo vodo in se pred-
vsem naučite prepoznati znake, ki 
lahko privedejo do vročinskega udara 
in ga tako pravočasno preprečite.

Preprečiti je bolje kot zdraviti! Ko 
nastopijo topli dnevi in se temperatu-
re dvignejo nad 20 stopinj:

• Psov ne puščamo več zaprtih v 
avtomobilih, ki so izpostavljeni 
soncu! Četudi zunaj ni izjemno 
vroče, deluje notranjost 
avtomobila kot pečica in 
temperature se lahko le v nekaj 
minutah dvignejo nevarno 
visoko. Dobra rešitev so v tem 
primeru garažne hiše, ki nudijo 

senco in hladen prostor.

• Pazimo na naporne aktivnosti! 
Vsekakor se izogibamo 
treningom in teku po soncu, v 
najtoplejših urah dneva. Na 
žalost večkrat vidimo tekače, 
ki s seboj vzamejo svoje 
štirinožnike in se odpravijo na 
pot okoli poldneva. Resnično je 
potrebno pomisliti na psa, ki v 
tem primeru ne more uspešno 
regulirati telesne temperature, 
ob že tako velikem telesnem 
naporu. Obenem pa trpijo tudi 
pasje tačke, ki so izpostavljene 
vročemu asfaltu ali pesu.

• S psom ne poležavamo na plaži 
ali drugje, prosto izpostavljeni 
soncu. Dobra zaščita je 
senca drevesa ali šotora, ki je 
zračno pretočen. Vedno tudi 
pomislimo na fizično stanje 
našega psa, saj so pregrevanju 
toliko bolj izpostavljeni psi s 
prekomerno telesno težo in psi 
kratkogobčnih pasem.

• Ko se odpravite na daljšo pot, 
načrtujte vožnjo, tako da se 
izognete potovanju v najbolj 
vročih delih dneva. Poskrbite, 
da bo v avtomobilu primerna 
temperatura in vendar preskok 
med zunanjimi in notranjimi 
stopinjami ne prevelik. Najbolje 
je, če se na dopust odpravite 
zgodaj zjutraj ali zvečer, obenem 
pa psu z večjim številom 
postankov omogočite, da se 
primerno osveži. 

• Psu naj bo na voljo sveža in 
hladna voda, v nahrbtniku pa 
imejmo vedno s seboj tudi 
brisačo, ki jo lahko zmočimo in 
psa z njo hladimo po trebuhu.

Vročinski udar
Nepremišljenost, ki stane življenja

Alopecija (brezdlačna mesta) pri psu s Sertolijevim tumorjem testisa
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Po vaših izkušnjah iz prakse, katere 
pasme so bolj podvržene možnosti 
vročinskega udara in zakaj je temu 
tako?

»O točno določenih pasmah ne more-
mo govoriti, lahko pa rečemo, da so k 
pregrevanju bolj nagnjeni psi brahio-
cefaličnih pasem in psi s patologijami 
zgornjih dihal. Ti psi težje dihajo že v 
osnovi. Vendar je vsak pes, ki je izpo-
stavljen visokim temperaturam, viso-
ki vlagi in prekomerni aktivnosti, kan-
didat za vročinski udar. Vročinski udar 
nastopi, ko nakopičene toplote telo 
ne more oddati s procesi termoregu-
lacije, pa naj ta toplota izvira iz oko-
lja ali je stranski produkt aktivnosti v 
mišicah.« 

Kako lahko ohladimo psa, mu 
pomagamo znižati telesno 
temperaturo in kaj nikakor ne 
smemo narediti?

»Načinov ohlajanja je več in študije 
so pokazale, da ne moremo govoriti 
o superiornostih enih ali drugih. Psa 
ohlajamo s hladno vodo, tako da ga 
z njo škropimo ali polivamo. Ohladi-
ti želimo namreč notranjost telesa - 
jetra, črevesje, ledvice in ostale notra-
nje organe. To najlažje storimo, če psa 
hladimo na področjih velikih dovo-
dnic. Te najdemo na vratu (jugularne 
vene), trebuhu in notranji strani ste-
gen, v ingvinalnem področju. Ventila-
tor lahko ohlajanje dodatno pospeši.«

Kako lahko pomagamo, če smo 
prisotni v situaciji, ko pes kaže 
vse znake vročinskega udara in ni 
možnosti za takojšnjo veterinarsko 
oskrbo? Katere reakcije lahko 

pomenijo razliko med poginom in 
preživetjem?

»Vsekakor najprej skušamo ohladiti 
psa in šele nato odhitimo k veterinar-
ju. Če tega ne storimo in najprej išče-
mo veterinarsko pomoč, bo telo pre-
več časa izpostavljeno visoki notranji 
temperaturi, ki vpliva na vse celice v 
telesu. Psa začnemo hladiti z vodo 
(lahko tudi tako iz pipe), ga prestavi-
mo v senco, spremljamo srčni utrip in 
zavest, ali se pojavi bruhanje in krva-
va driska. Zapomniti si moramo, da 
so to izredno kritični pacienti. Ko psa 
ohladimo se šele začnejo kazati znaki 
sistemskega vnetnega odgovora, ki 
ga sprožijo poškodovane celice tele-
sa.

Vse to velja ob vročinskem udaru, psi 
pa načeloma prve znake kažejo že 
prej in to stanje imenujemo vročinska 
izčrpanost. Psi sopejo, se umirijo, so 
izčrpani in žejni. Pazimo, da jih v tem 
primeru ne pustimo v vročem okolju, 
kljub temu, da smo z aktivnostjo pre-
nehali. Če pes doživi vročinski udar, je 
krivda vedno lastnikova!«

Ali lahko pes brez večjih 
zdravstvenih komplikacij preživi 
vročinski udar, tudi ko se telesna 
temperatura dvigne nad 41 stopinj 
ali lahko vedno pričakujemo, da je 
bilo telo pod prevelikim stresom 
in bodo določene posledice 
ireverzibilne?

»Psa lahko izredno hitro ohladimo, 
saj lahko vsako minuto znižamo tele-
sno temperaturo za okvirnih 0,3 sto-
pinje. Vendar je ohlajanje le začetek, 
pravi izziv pa je oskrba posledic sis-

temskega vnetnega odgovora. Po-
škodovane so celice, telesne beljako-
vine, nastanejo edemi celic, pojavijo 
se mikrovaskularni trombi, odpove-
di organov, možganski edem, ence-
falitis... Vendar psi lahko preživijo in 
ob pravilni oskrbi, teh izredno kritič-
nih pacientov, lahko kasneje popol-
noma normalno funkcionirajo. Tudi 
akutne poškodbe ledvic lahko poz-
dravimo ali psu za čas okrevanja po-
magamo z različnimi oblikami dialize, 
čeprav je pri nas malo ustanov in stro-
kovnjakov, ki bi te postopke lahko vo-
dili. Predvsem mladi psi imajo boljše 
možnosti pri okrevanju.«

Zakaj pravite, da so to izjemno 
kritični pacienti?

»Če povemo enostavno: pri vročin-
skem udaru se telo skuha in prizade-
ta je vsaka celica! Zato so to težav-
ni pacienti. Soočiti se s posledicami 
je pravi izziv, saj poškodovane celi-
ce sprožijo sistemsko vnetno reakcijo. 
Tudi ob osnovni podporni terapiji pse 
v hujših stadijih vročinskega udara 
težko rešimo. Psa ob sumu vročinske-
ga udara po uspešni ohladitvi vedno 
odpeljite še k veterinarju, če se le da 
v ustanovo, kjer omogočajo 24-urno 
oskrbo. Psa moremo obvezno moni-
torirati prvih 12-24 ur, kdaj pa lahko 
ostanejo na zdravljenju tudi  do 7 dni.

Predvsem bi rad poudaril, da je 
najbolj pomembna preventiva! 
Psi težje ohlajajo svoje telo, saj se 
ne potijo in radi pretiravajo med  
skupnimi aktivnostmi, da bi nam 
ugajali. V toplih mesecih primerno 
skrbite zanje in ne spreglejte prvih 
znakov vročinske izčrpanosti.«


