
Slovo na záver

V spolupráci s Vaším veterinárom 
je možné mnohé ochorenia, 
ktoré vedú k ťažkostiam v starobe, 
dostatočne skoro laboratórne 
diagnostikovať a liečiť. Pri 
každoročných vakcináciách je 
možné už v strednom veku začať 
s preventívnymi vyšetreniami. 
Vami investovaný čas a peniaze 
prispievajú k zabezpečeniu 
dlhého a spokojného života 
Vášho zvieraťa. Tip na záver: 
obstaranie si nového zvieraťa 
neznamená nahradenie toho 
starého. Naopak, mladé zviera 
často prinesie staršiemu radosť 
do života a pomôže Vám neskôr 
prekonať bolesť z jeho straty. Geriatria

Čo by ste mali vedieť o starších 
psoch a mačkách
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Servis
Tento a ďalšie informačné letáky nájdete na našich webových 
stránkach

Čo je starnutie?
Starnutie nie je choroba, 
ale je predispozičným 
faktorom pre rozvoj 
ochorení.

Starý a zdravý!
Prevencia je lepšia 
ako liečba. Myslieť na 
pravidelné zdravotné 
kontroly.

Vyšetrenie starého 
zvieraťa
Základom je dôkladné 
klinické vyšetrenie, 
ďalšie testy nasledujú 
na základe špecifi ckých 
nálezov.

Odkedy majú vyšetrenia 
zmysel?
U malých psov a mačiek 
medzi 810 rokom, u 
veľkým plemien psov od 
5 rokov.

Výživa starého zvieraťa
Zredukovať množstvo 
krmiva, podávať vysoko 
kvalitné krmivo, nie je 
nutné zvýšené podávanie 
minerálov a vitamínov. 
Prípadne špeciálne diéty.

Rýchly prehľad
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Čo je starnutie?

Starnutie sa nedá popísať  
jedným slovom. Množstvo faktorov  
spôsobuje, že živé tvory musia 
starnúť. Starnutie nie je choroba, 
aj keď v starobe sa určité ochore
nia vyskytujú častejšie. Hlavným 
znakom je zníženie výkonnosti 
telesných orgánov a ich následná 
náchylnosť k ochoreniam. Tak sú 
staršie zvieratá častejšie choré a 
zároveň uzdravenie trvá dlhšie. 
U každého druhu zvierat existujú  
typické ochorenia spojené s  
vysokým vekom, ktorých príčina 
väčšinou nie je liečiteľná, ale 
ich symptómy sa dajú zmierniť. 
Spoločným záujmom majiteľa 
a veterinárneho lekára je, aby  
tieto ťažkosti spojené so starnutím 
boli čo najznesiteľnejšie a život  
čo najkvalitnejší. 

Starý a zdravý!

Staroba a choroba teda nie sú 
to isté. Pre zachovanie statusu  
„starý a zdravý“ čo najdlhšie, sú 
potrebné pravidelné vyšetrenia. 
Je to hlavne z toho dôvodu, že 
nie každé ochorenie, ktoré má 
pre staršie zviera dlhodobé a 
závažné následky, sa v skorom 
štádiu klinicky prejavuje. Odkedy  
sú domáce zvieratá „staré“?  

Riadime sa pravidlom, že veľmi 
malé plemená psov sú v tomto  
ohľade podobné mačkám (porov
nateľnej veľkosti). S ťažkosťami 
spojenými so starobou u nich 
počítame až od veku 10 rokov. 
Ďalej platí, že čím väčší je pes, 
tým rýchlejšie starne. V prípade  
obrovských plemien je to už 
od 6 rokov. Platí, že prevencia  
je lepšia (a jednoduchšia) ako  
liečba. Nakoľko veľa zmien  
je podmienených vekom a 
„opotrebovanosťou“, nedajú sa 
už liečiť. Je preto potrebné ich 
čo najskôr rozpoznať, aby bolo 
možné zmierniť vzniknuté ťažkosti 
a vyvarovať sa komplikujúcich 
ochorení. 

Ako u starších ľudí aj u zvierat sa 
odporúčajú pravidelné zdravotné 
prehliadky. Po dohode  s Vaším 
veterinárom by sa malo začať s 
vyšetreniami predtým, než Vaše 
zviera dosiahne individuálnu  
pomyselnú hranicu staroby,  
alebo než spozorujete zmeny  
spôsobené ochoreniami.

Často bývajú potrebné vyšetrenia 
krvi. Umožňujú skoré rozpoznanie 
prvých zmien, a ak je to nutné, 
ich ďalšie prešetrenie. Výsledky 
vyšetrení Váš zverolekár staros
tlivo dokumentuje. Má tak v budúc
nosti hodnoty na porovnávanie, čo 
napomáha  lepšiemu posúdeniu 
prípadných zmien.  

Ťažkosti v starobe

Určité problémy sa u našich psov 
a mačiek v starobe vyskytujú 
častejšie. Nasledujúci výpočet  
ukazuje dôležité príklady.

Ťažší príjem a trávenie krmiva
 problémy s chrupom
 žalúdok a črevo pracujú  

pomalšie
 klesá výkonnosť pečene a 

obličiek

Znížená výkonnosť
 slabne svalstvo
 dochádza k opotrebeniu kĺbov
 klesá srdcový výdaj
 môžu sa vyskytnúť chronické 

respiračné problémy

Slabnutie zmyslov
 čuchu a sluchu (obidva pre psov 

a mačky veľmi dôležité)
 chuti a zraku
 pamäťových schopností

Staršie zvieratá sú 
náchylnejšie na
 nádorové ochorenia
 hormonálne podmienené 
 problémy

Vyšetrenie starého
zvieraťa

Pokiaľ Váš veterinár nepozná 
zviera odmalička, mali by ste ho 
informovať o všetkých predchá
dzajúcich ochoreniach a zákro
koch. Pokiaľ máte nejaké výsledky 
laboratórnych vyšetrení z minu
losti, mali by ste mu ich poskytnúť. 
Potom bude nasledovať dôkladné 
všeobecné vyšetrenie. Zverolekár 
rozhodne o ďalšom postupe,  
ktorým môžu byť ultrazvuk a 
röntgen. Moč a krv sa môžu 

dať vyšetriť na najdôležitejšie  
parametre. Váš veterinár sa na 
základe anamnézy a klinického 
vyšetrenia najlepšie rozhodne, 
ktoré hodnoty by sa mali stanoviť. 
Zo začiatku väčšinou stačia  
niektoré pečeňové a obličkové 
parametre. Pokiaľ sa nájdu  
nejaké odchýlky, je na mieste 
prediskutovať ďalšie vyšetrenia. 

Odkedy majú vyšetrenia 
zmysel?

U malých psov od 810 roku, u 
veľkých zhruba od 5 roku. 
U domácich mačiek od 810 roku.

Výživa starého zvieraťa

Tráviaci trakt stráca svoju 
výkonnosť, a preto by sme sa mali 
snažiť podporovať jeho funkcie. 
Riadime sa dvoma základnými 
zásadami. Kŕmime tak často, ako 
je to možné (optimálne aspoň 3x  
denne) a podávame vysoko  
kvalitné a dobre stráviteľné  
krmivo.

- Redukcia kŕmnej dávky
 Už zviera stredného veku má 

zníženú fyzickú aktivitu, a tým aj 
potrebu energetického príjmu, 
zhruba o 1/3 oproti mladému 
zvieraťu. Jednak ubúda množstvo 
svalovej hmoty, jednak sa zvie
ra menej pohybuje. Nadváha je 
preto často problémom zvierat 
stredného veku, pokiaľ kŕmenie 
zostáva nezmenené. Naproti 
tomu v starobe často potrebu
je zviera viac potravy, keďže 
výkonnosť tráviaceho systému 
klesá a výživa nie je tak dobre 
využitá. Následkom môže byť 
znižovanie hmotnosti.

 Strata telesnej hmotnosti 
však môže poukazovať aj na  
vnútorné ochorenie alebo  
bolesti. Preto je vždy dôvodom  
na návštevu veterinára a  
kontrolné vyšetrenie. 

- Podávanie vysoko kvalitnej  
diéty

 Hlavne proteíny zaťažujú  
metabolizmus svojimi odpa
dovými produktmi. Vhodné, 
ľahko stráviteľné bielkoviny 
sú napr. vo vajciach, hydine  
(pozor na kosti!) a rybách. 
Zápche môžeme predchádzať 
pridaním balastných látok, ktoré 
sú obsiahnuté napr. v zelenine, 
ovocí a pšeničných otrubách.

- Minerály a vitamíny
 V starobe nie je zvýšená potreba 

minerálnych látok. Požiadavka 
na niektoré vitamíny sa síce 
zvyšuje, ale súčasné krmivá 
ich obsahujú dostatok nato, aby 
túto potrebu pokryli.

- Špeciálne diéty
 Pri náleze zmenených hodnôt 

pri laboratórnych vyšetreniach 
je niekedy nutné zaviesť 
zvieraťu špeciálnu diétu, ktorú 
získate od Vášho veterinára.  
Často sú špeciálne diéty  
(napr. obličková či pečeňová) 
dostupné ako kompletné 
komerčné receptúry. 
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