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Driskasnmnp0 sebini bolezen,
ampnk
zgllj znnkrazlidnih
bolezni.
Poteka
lahkozelorazlidnl 0dblageoblikepaasedohude,ki lahko
plazrldim0dn0
dehidracijo,
oslabelost
in celosmrt.

Driska
risko lahko opiSemo kot
akutno, kar pomeni, da se
je pojavila na hitro in ne
traja dlje kot teden dni. Po drugi strani pa
poznamo 5e kroniino obliko, ki lahko
traja tedne ali celo mesece. Pri kroniini
obliki so moZna obdobja, ko se stanje izboljia in pes normalno izfteblja, nato pa
se driska spet pojavi.
Driske delimo tudi po mestu izvora,
torej na tanko ali debelo drevo. Pri driski,
ki izvira iz tankega irevesja, Lival ponavadi izloia veliko koliiino iztrebkov. Iztrebljanje ni zelo pogosto, ponavadi le
dvakrat do Stirikrat na dan. To drisko
lahko spremljajo vetrovi in znadilni pretakajodi se zvoki, ki jih sliSimo skozi trebu5no steno. Kdaj pa kdaj drisko spremlja tudi bruhanje. Ce je iztrebkom primeSana kri, so irno obarvani. Pri dlje dasa
trajajodi driski se pojavi oiitno izgabllanje telesne teZe.
Pri driski, ki izvira iz debelega drevesa,
je stanje drugatno. Psi iztrebljajo manjSe
kolitine tekodih iztrebkov vendar veikrat na dan. HujSanje je minimalno, ietudi driska traja dlje iasa. Sta pa iztrebkom
pogosto primeiana kri in sluz. IGi je v
tem primeru rdeie barve. Zivalim se ponavadi zelo mudi na potrebo, med opravljanjem pa se moino napenjajo. Bruhanja
ponavadi ni.
Vzrokov za drisko je veliko:
O uZivanje pokvarjene hrane ali nesnage,
O nenadna menjava hrane,
O uZivanje zelo mastne hrane,
O razliine okuZbe,
O notranji zajedavci,
O uporaba dolodenih zdrav7l,
O zastrupitve,
O druge bolezni...

stala, pri iemer mu je v veliko pomod
opis poteka bolezni. Veterinar v nadaljevanju opravi tudi ustrezne laboratorijske
preiskave in diagnostidna slikanja z rentgenom ali ultrazvokom.
Zdravljenje manj prizadetih Zivali, ki
niso dehidrirane ali drugade bolne, je ponavadi preprosto: enodneven post, nato
hranjenje z dietno kvano za prebavila. Pri
veterinarju si lahko omislimo i,e pipravljeno dietno hrano, ki vsebuje manj maSdob in lahko prebavljive snovi. Ce sami
_ pripravljamo dietno hrano, psu ponudi! mo kuhano pi3ianije meso, jogurt ali
fi skuto z rli,em ali krompirjem. Dajemo
* mu vei maniSih obrokov in driska je v
i nekaj dnevih pozdravljena. Vodo naj ima
" pes stalno na voljo, de veterinar ni doloiil
drugade.
Pse z akutno drisko, ki niso dehidrirani in ne kai,ejo drugih bolezenskih znaCe driska kljub prej opisanemu zdravljenju nepreneha, je treba vnovid k vetekov, ponavadi zdravimo simptomatsko.
Psi s huj5o obliko driske ali s kronidno rinarju. Ce bo potrebno, bo veterinar izdrisko pa potrebujejo vei preiskav s ka- gnbo tekoiine pri psu nadomestil z inftzljo,bolezen pa zdravil zustreznimi zdraterimi odkrijemo vzrok in ga tako lahko
vili. Posebno zdravljenje je upraviteno
tudi zdravimo.
Na sploSno lahko retemo, da so blago tudi za huje obolele Zivali in tiste s kroprizadete Livali Livahne in niso videti
nidno obliko driske.
Zdravljenje driske v blagi ali srednje
bolne. Bolj prizadeti psi lahko tudi bruhudi obliki je ponavadi uspeino in se stahajo, so potrti, izirpan| apatidni, nimajo
teka, pogosto iztrebljajo, iztrebkom pa je nje praviloma popravi v nekaj dnevih. Pri
bolj zapletenih primerih driske pa lahko
lahko primeiana kri. V nadelu pa se pri
huje prizadetih Zivalih in je driska posle- zdravljenje traja dlje dasa, a de uspeino
dica druge bolezni kaL,ejo 5e drugi bole- odpravimo primarni vzrok, ponavadi izgine tudi driska.
zenski znaki.
Da pa pri psu ne bomo imeli te prebavPri blago prizadetih Zivalih je diagnostika preprosta in lahko zajerna le pre- ne teZave,se izogibajmo vzrokom, ki povproste laboratorijske preglede. Ved dela zroi.ajo drisko. Ne dovolimo, da bi na5
je pri bolj prizadetih Livalih, kjer je treba kuZa iskal pribolj5ke v smetnjakih, izogSodkriti vzrok driske ali bolezni, ki jo je bajmo se nenadnemu menjavanju hrane
povzrotila. Pri tem mora veterinar ugoto- in redno odpravljajmo notranje zaledavce
viti, v katerem delu prebavil je driska na-
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