"izdih"zrakniz pljucskoziusta.
Kaieljje moian,sunkoait
Kaieljpi psihin maikahInhkokaienamarsikatero
bolezen
ali motnjoa organizmu.
Na sploinopalahkotrdimo,
dadraienje
a dihalihpoazroia
kn{eLj.
Pojaapaje lahkoplaezan
s teiaaamis srcem,
pa tudidrugimiboleznimi
a prsniaotlini.

Ka5eljpri psih
It f- arsikateri skrbnik zamenja
za kaSelj katerega od drull/l
IVI
gih pojavov, pri katerem
sliSimo kaSlju podobne zvoke. Take
zvoke namred lahko sliiimo ob davljenju
s predmetom, ob sopedem ali oteZenem
dihanju, pri napenjanju pred bruhanjem
in med bruhanjem, prav tako pa tudi pri
pojavu, ko pes prhajode vleie zrak skozi
nos v dihala. Zelo pomembno je, da te
zvoke med seboj razlikujemo in jih veterinarju tudi pravilno opiSemo.
Za ugotavljanje vzroka je pomemben
tudi zvok ka5lja. Suh kaielj, gagajoi ka5elj in zvened ka5elj ponavadi kaiejo na
teZavo ali bolezen v veijih dihalnih
poteh, kot so sapnik ali veije sapnice. Pri
psih pritlikavih in igraikastih pasem je
razmeroma pogost pojav oslabelost hrustandnih obroikov v sapniku (tako imenovan kolapstraheje),zaradi iesar se sapnik seseda.Za to stanje je zelo znadilen
kaielj, ki po zvoku moino spominja na
gaganje gosi. Gagajode kaSljanje lahko
povzrodijo tudi po5kodbe sapnika zaradi
ovratnice. Priduien zvok kailja pa je
lahko znak za zastajanje tekodine v pljuiih (pljudni edem). VlaZni zvoki kailja pa
nakazujejo na okuZbo pljud ali na popuSianje srca.
Na morebiten vzrok kailja pa lahko
opozarja tudi ias, ko se kalelj p.ojavlja in
tudi v kakinih razmerah se pojavlja. Ce
je, denimo, kaielj posledica popu5danja
srca v zgodnjih fazah, se bo pogostejepojavljal ponoii. Seveda pa se ob napredovanem popuidanju srca kaielj pojavlja
kadarkoli. Pri kronidnem bronhitisu
Iahko napad ka5lja sproZi Ze rahel tek ali
celo hoja. Kaielj lahko sproZi tudi pritisk
ovratnice, zato je pomembno, da veterinarju povemo, kdaj in v kakSnih okoliSiinah se kaSelj pojavlja.

preiskava krvi (Stetje krvnih celic in biokemidne preiskave krvnega seruma),
lahko pa se odlodi twdi za preiskavo urina
in 5e za kako drugo preiskavo.
Po postavitvi diagnoze seveda sledi
zdravljenje ali odpravljanje vzroka kaSlja.
Tako bo ob ugotovitvi bakterijske pljuinice veterinar zdravll z antibiotiki, lahko pa
bo pred,pisal tudi kako podporno zdravljenje. Ce pa je vzrok za ka5elj popuitanje srca, bo sevedacilj zdravljenja srce. V
tem primeru bo pes dobil zdravila, ki
bodo povedala utinkovitost delovanja
6
z srca ali odpravila napako ter odpravila
o posledice bolezni. Ce imata pes ali maije zelo pomem6 ka produktiven ka5elj,
bno, da kaSlja ne zaviramo. Nikakor pa
ni priporoiljivo blaZiti kaielj s pripravki,
Skrbnik lahko po zvoku tudi razlikuje,
ali je kaSelj produktiven ali neproduktinamenjenim ljudem. Ti so namrei lahko
ven. Pri produktivnemu kablju lahko sli- za LivaI precej strupeni. Seveda pa nam
iimo, kako pes nekaj izkaSljuje, denimo lahko veterinar svetuje uporabo doloiesluz, gnoj ali kri. Produktiven kaielj je nega sredstva zoper kaielj, ki ga po navonajpogosteje povezan s kuZnimi procesi, dilih uporabljamo, de se pojavi nadleZen
ki so lahko bakterijskega, virusnega ali suh, neproduktiven kaielj.
gliviinega izvora. Alergijsko obolenje
Vsak pojav kailja pa je sevedavreden
pljui ali zgodnje faze popu5danja srca naie pozornosti. Ka5elj lahko Ze v nekaj
spodbujajo pojav suhega kailja. Pri ne- dnevih mine sam po sebi in de Zival ne
produktivnem kailju se ne pojavlja izme- kaZe drugih bolezenskih znakov, niti ni
iek.
treba obiskati veterinarja. Psu v takem
Na splo5no velja pravilo, da moramo s primeru samo zagotovimo malo vei popsom ali maikom obiskati veterinarja, ie
iitka na toplem. Vsekakor je kaielj pogose ka5elj pojavlja ali traja dlje iasa kot pet stej5i v hladnejiih obdobjih, ko je ved
dni. Seveda pa ne odlaSajmo z obiskom
blaLjlh vnetij dihalnih poti. Zato je zelo
pri veterinarju, de na5 pes aJi madka ka- pomembno, da psu zagotovimo dovolj
Zeta oditne znake bolezni.
modno obrambo pred razliinimi kuZnimi
Ce veterinarja oskrbimo z vsemi prej povzroiitelji kailja, da mu zagotovimo
omenjenimi opisi ka5lja, mu lahko precej kakovostno prehrano, primerno njegovi
olajSamoiskanje vzroka kailja in bo tako starosti, da poskrbimo za redna zaiiitna
ob pregledu posebno pozornost namenil cepljenja in tudi za redno odpravljanje
iskanju osumljenega vzroka. Vseeno pa notranjih zajedavcev. Tako se bo lahko
se lahko veterinar odloii za dolotene do- organizem z modnim imunskim sistedatne preiskave, kot so rentgensko slika- mom precej uiinkoviteje uprl povzroiitenje predela prsnega ko5a, laboratorijska liem bolezni.
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