kómu, vieme len o celej sérii rizikových faktorov, ktoré súvisia s týmto
ochorením a práve v novom ponímaní je vnútroočný tlak považovaný
za vážny rizikový faktor. To, že nie je
presne známa príčina tohto ochorenia, znamená, že liečba sa zameriava
na odstránenie (elimináciu) týchto rizikových faktorov a je účinná vtedy,

ak sú včas diagnostikované zmeny
na zrakovom nerve alebo ak je včas
odhalený vysoký vnútroočný tlak.
Liečba potom spočíva v kontrole a regulácii vnútroočného tlaku, zvyčajne
lokálne aplikovanými liekmi (kvapkami). Dôležité je vyšetriť pacientom
vnútroočný tlak a terč zrakového
nervu. V rámci analýzy zrakového

nervu sa robia vyšetrenia zamerané
na topografiu, kde sa presne analyzujú štrukturálne zmeny na terči zrakového nervu“, vysvetlila MUDr. Erika
Vodrážková. Viac informácií možno
nájsť na www. zelenyzakal.sk.
Margita Škrabálková
Snímka: autorka

Aktuálne

Pôrodnica pre budúcich vodiacich psov
na Slovensku
Problematika vodiacich psov zaujíma najmä zrakovo postihnutých
ľudí, z ktorých mnohí sú členmi Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
ale nielen ich. Našu pozornosť upútalo otvorenie prvej pôrodnice pre budúcich vodiacich psov, o ktorej nám
veľmi zaujímavo porozprávala Jarmila
Virágová, riaditeľka Výcvikovej školy
pre vodiacich psov v Bratislave. Tak
ako my, mnohí jej v súvislosti s touto pôrodnicou kládli mnoho otázok.
Najčastejšie o tom, odkiaľ pochádzajú šteniatka, budúcich najlepších pomocníkov a sprievodcov nevidiacich
na Slovensku.
„Do roku 2007 sme šteniatka naozaj
kupovali iba od chovateľov, ktorých zvieratá sa nám už v minulosti osvedčili. Situácia
sa však nedávno zmenila“, zdôraznila J. Virágová a pokračovala: „Vďaka Lion´s klubu
Bratislava-Pressburg, District 122, sa uskutočnila 21. apríla tohto roku v Jakubove
kolaudácia chovnej stanice s pôrodnicou
pre budúcich vodiacich psov pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. A tak
už konečne máme vlastné malé chovné
centrum, malú pôrodnicu a tri vyhrievané
kontrolné boxy pre mladých psov. Budú
mať genetické predpoklady, povahové aj
zdravotné, pre prácu vodiaceho psa. V konečnom dôsledku tak budeme produkovať viac kvalitných zvierat. Prvá chovná
sučka pochádza z Austrálie, druhou je
jedna z jej dcér. Tretiu sučku sme priviezli
v januári tohto roku z Austrálie. Ale chovné psy na tieto účely v našej republike
nie sú, za partnermi sučiek treba cestovať
do štátov, kde psa na tieto účely majú. Aj
tu naozaj veľa znamená slovo genetika.
V tomto prípade platí doslova, že nezáleží
na kráse, ale na povahe a my máme teraz možnosť výberu kvalitnej genetickej

Prvú pôrodnicu pre vodiacich psov pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska skolaudovali
apríli tohto roku v Jakubove.

predispozície. Do chovu idú len špeciálne
šľachtené zvieratá s vybranými vlastnosťami. Na vysvetlenie: plemeno labrador je
na Slovensku známe ako poľovné plemeno. Dnes je to však už spoločenské plemeno, ktoré má výborný čuch, veľmi dobre
aportuje, je veľmi pohyblivé. Ale na vodenie niektoré psy nie sú vhodné. Preto sa
na celom svete chovatelia snažia o to, aby
sa vytvorilo vlastne „plemeno v plemene“.
Naše vodiace psy sú vyrovnanej povahy,
sú úplne neagresívne a ochotné pracovať
pre človeka kedykoľvek, aj v noci. V Medzinárodnej federácii škôl vodiacich psov sa
združuje vyše 60 škôl, za účelom výmeny
skúseností, aj genetického materiálu. My
sme na Slovensku mali to šťastie, že Lion
Klub nám v tomto pomohol a založili sme
vlastnú chovnú stanicu na Slovensku. To
znamená, že naši klienti budú dostávať
vodiace psy vysokej kvality a vieme im to
naozaj garantovať. Školy vodiacich psov
z Veľkej Británie, aj škola z Austrálie nám
v tom pomáha, ako aj škola vo Švajčiarsku
a Írsku. Táto spolupráca je naozaj celosvetová. Každý sa ma pýta, kto bude partner
našej chovnej sučky? Nepoviem krajinu
Slovensko. Nemali sme inú možnosť ako
vycestovať. Prvé šteniatka na Slovensku
sú potomkovia sučky Bronky z Austrálie.
Ich otec pochádza z Ameriky. Druhé šte-
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Jarmila Virágová, riaditeľka Výcvikovej školy pre
vodiacich psov a Branislav Mamojka, predseda
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska pri
príležitosti prezentácie prvej pôrodnice pre budúcich vodiacich psov v SR.

Prvé šteniatka, budúce vodiace psy, ktoré sa narodili už na Slovensku v Jakubove.

niatka sú tiež deti Bronky, ktorých otcom
je ale švajčiarsky pes. Šteniatka sú pod
veľmi prísnou kontrolou. Aj ďalej budme
nosiť zo zahraničia vynikajúci genetický
materiál, aby sme u našich psíkov dosiahli
všetky kritériá vodiaceho psa“.
Margita Škrabálková
Snímky: archív

