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Besedilo Živa Munih

Ampak kljub vsemu so veterani 
nekaj najlepšega. Ob pogledu 
v njihove oči se zavedamo, da 

čas mineva za vse, predvsem pa hitro 
teče za njih, ki na štirih tacah stopajo 
skozi življenje. Pomočniki, delavci, ču-
vaji, športniki in sopotniki - psi imajo 
v naših življenjih različne in pomemb-
ne vloge. 

Prehrana
Starejše pse lahko začnemo hrani-
ti, tako kot smo jih kot mladičke: več 
manjših obrokov na dan. Tako jim 
bomo omogočili, da bodo hrano lažje 
prebavili, obenem pa se izognemo 
možnosti, da bi zaradi velikega obro-
ka in splošne navdušenosti ob hrani 
prišlo do zasuka želodca, h kateremu 
so velike pasme v svoji visoki starosti 
občutno bolj nagnjene. 

Počasi opustimo težje prebavljive pri-
boljške, ja tudi priljubljene kosti. Bri-
kete pričnemo ponovno namakati in 

predvsem pri veteranih pazimo, da 
so ti resnično kvalitetni, lahko preba-
vljivi in ne preveč kalorični. Prehrano 
obogatimo z naravnimi vitamini (npr. 
vitamin B pomaga ohranjati kakovost 
kožuha in delovanje živčevja) in antio-
ksidanti (kakovostna olja kot je olivno, 
sončnično in bučno so bogata z vita-
minom E, ki dokazano ohranja zdrav-
je sečil in reprodukcijskih organov), 
začnimo uporabljati tudi hondropro-
tektive in MSM, ki bodo lajšali proble-
me skeletnega sistema. O vsem tem 
se pogovorite s svojim veterinarjem 
že, ko pes stopi v svoja starejša leta, 
saj ni boljšega kot organizem podpre-
ti preden se razvijejo težave.

Debelost: Večina naših psov je dobro 
ješča in z veseljem pogledajo ali se v 
skledi skriva kaj dobrega, in ali bodo iz 
mize le dobili grižljaj dišečega obroka. 
In vendar se pri staremu psu zmanjša 
aktivnost in s tem potreba po hrani. 
Potrebujejo veliko manj kalorij, kot so 

jih potrebovali kot mladi in aktivni psi, 
čeprav bi še vedno z veseljem pojedli 
vse kar jim ponudimo. Pazimo, da sta-
rejših psov ne poredimo! Tako bomo 
samo obremenili njihov skelet in no-
tranje organe, saj se maščoba rada na-
bere okoli njih. Slabša bo prebava in 
težje se bodo iztrebljali, debelost pa 
se bo kazala tudi v problemih kože in 
urinarnega trakta. Če je vaš pes izre-
dno ješč in težko zmanjšate njegove 
obroke, potem sestavine zamenjajte 
za take manj kalorične in mu ponudi-
te več obrokov dnevno.

Izguba teže: Če naš pes ni zgubil ape-
tita, poje še vedno isto količino hrane, 
pri tem pa mu teža upada, je to znak, 
da smo naleteli na resne težave. V tem 
primeru se posvetujte s svojim veteri-
narjem. Starejšim psom pa z leti osla-
bi voh, in tako hrana postane manj va-
bljiva: pomagamo jim lahko, tako da 
obogatimo okus ali pa hrano ponuja-
mo rahlo ogreto. Problem lahko pred-
stavljajo tudi zobne obloge in boleči-
na ob zvečenju zaradi vnetih dlesni 

- oboje spremlja neprijeten zadah iz 
gobčka. Raje bodo izbrali mehkejšo 
hrano in radi bodo imeli, da ste med 
obrokom zraven. 

Aktivnosti in vsakodnevno 
gibanje
Izredno pomembno je, da starejše-
mu psu nudite dnevno gibanje, ki 
naj bo seveda prilagojeno njegovim 
sposobnostim. Sprehodi se bodo z 
leti skrajšali, vaš pes se bo prej upe-
hal, mogoče si ne bo več želel druž-
be prekomerno aktivnih psov, saj se 
z njimi ne bo počutil varnega. In ven-
dar mu bo gibanje pomagalo ohraniti 
mobilnost prebavnega trakta, zdrav-
je urinarnega, stalna aktivnost pa bo 
spodbudila tudi zdravo delovanje kar-
diovaskularnega aparata. Dokazano 
je, da so starejši psi, ki se dnevno gi-
bljejo, bolj zdravi in se lažje spopada-
jo s problemi starosti. No, nič kaj dru-
gače kot je to pri ljudeh.

Pazite samo, da od psa ne boste zah-
tevali preveč. Psi nam radi ustrežejo 
in kdaj tudi enostavno pretiravajo. Še 
vedno mu lahko vržete priljubljeno 
žogico, vendar naj bo ponovitev manj 
in žogica naj ne odleti tako daleč. Še 
vedno se lahko odpravite na poho-

Skrb za starejše pse
Pasja visoka starost in težave
Kinologi in ljubitelji psov živimo svoje življenje s psi. Na začetku sprej-
memo v svoj dom mladička, ki ga je potrebno naučiti vsega kar bo v 
življenju z nami potreboval, uživamo v odraslem življenju psa in skr-
bimo zanj, ko leta napredujejo. Pravzaprav smo zelo veseli, ko pes do-
čaka visoko starost, predvsem če je pri tem še vedno agilen in zdrav. 
In veterinarska medicina nam pri tem izredno pomaga. S splošnimi 
pregledi lahko prestrežemo in zdravimo marsikatero bolezen, ki bi se 
lotila ostarelega pasjega organizma. Pri samcih so značilne povečane 
prostate in rak na njih, pri samicah se pojavi rak na seskih, na očeh se 
razvije starostna katarakta, po telesu se pojavijo starostne bradavice, 
psi težje hodijo in razvijejo artritise, peša jim tudi sluh in potrebujejo 
lažje prebavljivo hrano. Opustiti moramo prevelike napore, kot so to 
predstavljali nekoč priljubljeni izleti v gore, in tudi slastnih kosti jim 
ne smemo več privoščiti, saj lahko imajo resne probleme z zaprtostjo.
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de v hribe, in vendar izberite bolj po-
ložne vrhove in lažje poti. Vzemite si 
čas in pustite psu, da si na poti privo-
šči kratek počitek. Ne obremenjujte 
ga z napornimi vsakodnevnimi dejav-
nostmi, saj bo regeneracija pri ostare-
lem pasjem organizmu toliko bolj po-
membna.

Slabovidnost in bolezni oči
Pri starejših psih se postarajo tudi nji-
hove oči. Nekoč temne, iskrive oči pre-
krije poseben siv sijaj, ki ga prepozna 
prav vsak lastnik, ki je v svojem življe-
nju ob sebi imel pasjega veterana. Nu-
klearna skleroza ali senilna katarakta je 
normalen pojav, ko z leti jedro leče po-
staja vse gostejše. Ta sprememba ne 
povzroča težav z vidom in jo tudi ne 
zdravimo. Z leti nastanejo na leči tudi 
druge spremembe, ki pa nikoli niso 
povezane s slabovidnostjo. Nujno pa 
obiščite veterinarja on izcedku iz oči, 
vnetju veznic in drugih vnetnih znakih, 
povečanem očesu in drugih težavah, 
ki so neprijetne za psa. Veliko bolezni 
lahko danes zdravimo ali pa medika-
tivno onemogočimo njihov napredek 
in poskrbimo, da psi niso izpostavljeni 
bolečinam in draženju v očeh. Psom je 
za doživljanje okolja tako in tako bolj 
pomemben voh in težave z oslabelim 
vidom dobro prenašajo.

Zobje in ustna votlina
Zaradi daljše življenjske dobe je izre-
dno pomembno, da lastniki pazimo 
na zdravje ustne votline naših psov. Psi 
imajo redko probleme z zobno gnilo-
bo, težave pa predstavljajo bolezni ob-
zobnih tkiv. Na zobeh se rade naberejo 
obloge, vnamejo se dlesni, in če tega 
ne zdravimo (ali preprečujemo) pra-

vočasno vse to pripelje do izgube al-
veolarnih kosti in izpadanja zob. Vne-
tja obzobnih tkiv obenem omogočajo, 
da se bakterijske okužbe selijo tudi na 
določene notranje organe - srce, jetra 
in ledvice.

Psu omogočite, da ohrani čiste zobe 
skozi celo svoje življenje. Obloge lahko 
odstranjujete s ščetkanjem, ponudite 
mu v grizenje za to izdelane igrače ali 
z vezmi bogate kosti. Tudi grizenje su-
rovih jabolk in korenja predstavlja na-
raven način za odstranjevanje zobnih 
oblog.

Lokomotorni aparat
Starejši psi lahko razvijejo artritise in 
druge degenerativne spremembe 
lokomotornega aparata. Poleg obra-
bljenih sklepov okončin jih lahko pe-
stijo tudi različne patologije, ki zade-
vajo hrbtenico in njeno mobilnost. 
Pojavijo se lahko zraščena vreten-
ca, zožanje kanala hrbtenjače, herni-
je diskov...nekatere patologije lahko 
zdravimo kirurško, nekatere pa bodo 
prinesle v pasje življenje omejitve. Pa-
zimo, da se starejši pes primerno gi-
blje, da ne obremenjuje po nepotreb-
nem svojega skeleta. Medikativno mu 
pomagamo ob bolečinah, z uporabo 
hondroprotektivov in protivnetnih 
zdravil ali dodatkov pa mu omogoči-
mo aktivno starost. 

Seveda pa ne pozabite, da so naši psi 
podvrženi vsem starostnim tegobam, 
ki pestijo tudi nas. Postali bodo poza-
bljivi, manj potrpežljivi, radi se bodo 

umaknili v svoj miren kotiček, slab-
še bodo slišali in raje tudi kaj presli-
šali, kdaj jim bo kaj ušlo, želodček bo 
bolj občutljiv, imunski sistem bo manj 
odporen na vse vremenske pojave in 
virusna obolenja. Poskrbite, da bodo 
njihova starejša leta prijetna in zdra-
va. Če so mladički nepopisani listi, ki 
predstavljajo prihodnost, potem so 
veterani ti, ki nas opominjajo na pre-
teklost in vse posebne trenutke, ki so 
jih delili z nami. Osiveli smrček, topel 
pogled rahlo zamegljenih oči in ne 
več tako sproščena, obenem pa še 
vedno vesela hoja, pa privabijo na-
smeh na naše ustnice prav vsak dan. 
Pasji veterani so resnično nekaj po-
sebnega.
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Kdaj smo lahko resnično 
zaskrbljeni?

• če psu vidno upade apetit
• če pes popije veliko več vode
• če mu iz gobčka neprijetno 

zaudarja
• če je izgubil telesno kilažo, 

prehranjevalne navade pa so 
ostale iste

• če se težje giblje in so sklepi 
manj gibljivi, se pojavi šepanje 

• če na psu zatipate zatrdline ali 
bule, in če te rastejo 

• če se pes na sprehodu hitro 
utrudi

• če pes pokašljuje
• če ima težave pri iztrebljanju ali 

če ni več sobno čist 
• če je apatičen, zmeden in 

ima težave z ohranjanjem 
ravnotežja 

• če ima izcedek iz nožnice

Starejšemu psu privoščimo letni 
pregled pri veterinarju!

• opravimo pregled urina; tako 
lahko preprečimo, da bi slabše 
delovanje ledvic ali nabiranje 
ledvičnih kamnov prerastlo v kaj 
hujšega; naletimo lahko tudi na 
znake blagega vnetja in ob tem 
pri samčkih pregledamo stanje 
prostate!

• opravimo ultrazvok izločal in 
trebušnih organov, saj lahko tako 
opazimo povečanja in hiperplazije

• opravimo avskultacijo srca in pljuč
• pojavijo se lahko tudi bolezni oči, pri 

kakšnih lahko pomagamo kurativno 
(glavkom), druge so pač posledice 
časa (senilna katarakta)


