
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 2. odpiranje,  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Znanje z zdravje in dobro počutje psov brahicefaličnih pasem 
 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo: 
 
08 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 

 
2. V sodelovanju z:  
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta  
 
Veterinarski center Pika v Mariboru 
 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

V Sloveniji in svetu je zadnja leta opazen izrazit porast števila psov brahicefaličnih pasem (mops, 
buldogi, bostonski terier, pekinezer, ipd), katerih anatomska značilnost so kratki gobci in velike oči. 
Te pasme postajajo v zadnjih letih vedno bolj priljubljene, saj njihove glave spominjajo na glavo 
dojenčka, po značaju pa so neustrašne, vesele in prijazne. Selektivno parjenje, da bi dosegli značilni 
videz s skrajšanim obraznim delom glave (brahicefalija), povzroča številne težave zaradi hude 
zožitve zgornjega dela dihalnih poti, zaradi česar ti psi lahko razvijejo brahicefalični sindrom. 
Kvaliteta življenja in dobrobit teh živali je močno prizadeta. Psi z izraženim brahicefaličnim 
sindromom zahtevajo celostno specialistično obravnavo, to je klinični pregled, laboratorijsko 
diagnostiko ter kirurško zdravljenje, skrbniki teh psov pa ustrezno svetovanje glede zdravstvenega 
varstva in dobrobiti. Na zasebni kliniki (Veterinarski center Pika v Mariboru), s katero sodelujemo v 
okviru projekta, ne opravljajo specialističnih kirurških posegov, s katerimi lahko bistveno 
izboljšamo kvaliteto življenja teh pacientov. Zato je bil glavni cilj projekta priprava in vzpostavitev 
programa napotitve (referiranja) psov z brahicefaličnim sindromom iz zasebne veterinarske klinike 
na univerzitetno kliniko za male živali.  
Poleg tega je bil cilj našega projekta priprava televizijske oddaje, s katero smo želeli zapolniti vrzel 
v znanju o dobrobiti in zdravstvenem stanju psov brahicefaličnih pasem. Z oddajo želimo doseči, da 
bi bili skrbniki psa brahicefalične pasem in veterinarsko osebje pozorni na pojav znakov 
brahicefaličnega sindroma in da bi v primeru, da se ti pojavijo pravočasno nudili zdravstveno 
pomoč.  

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Na univerzitetni kliniki za male živali smo pripravili program napotitve psov z brahicefaličnim 
sindromom iz Veterinarskega centra Pika na univerzitetno kliniko za male živali, kjer smo takega 
pacienta celostno obravnavali. Vodja Veterinarskega centra Pika, Natalija Hercog Gerbec je bila 
delovni mentor v našem projektu. Pri psih smo opravili obširen klinični pregled, razširjeno 
laboratorijsko diagnostiko in specialistični kirurški poseg. Po opravljenem kirurškem zdravljenju 
smo psa vrnili na zasebno kliniko, kjer je potekala nadaljnja oskrba. Na ta način smo, preko 
programa napotitve pacientov, vzpostavili dolgoročno sodelovanje. 
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V okviru projekta smo, v sodelovanju z nacionalno televizijo (RTV SLO), posneli tudi televizijsko 
oddajo formata oddaje 'O živalih in ljudeh', v kateri smo predstavili zdravstveno problematiko psov 
brahicefaličnih pasem, njihovo celostno obravnavo, vključno s pomenom in potekom kirurškega 
zdravljenja, ter mnenje vzrediteljev in skrbnikov teh pasem. Opravili smo tudi anketo o zaznavi in 
odnosu do psa in osebnostnih, socialno vrednotnih in življenjsko stilnih značilnostih skrbnikov psov 
ter rezultate predstavili v televizijski oddaji. Oddaja, ki smo jo pripravili v sodelovanju z ekipo RTV 
SLO, je bila predvajana na TV SLO1 dne 13.7.2019 ob 13:25 uri v okviru formata oddaje 'O živalih in 
ljudeh'. 
 
Veterinarjem na omenjeni kliniki in ostalih zasebnih klinikah bo s predvajanjem televizijske oddaje 
olajšan prenos informacij skrbnikom psov brahicefaličnih pasem. Na ta način se bo, zaradi 
optimizacije celostne obravnave takega pacienta, posvet v ambulanti skrajšal. Veterinarji na 
zasebnih klinikah se bodo seznanili z možnostjo napotitve teh pacientov na specialistično 
obravnavo na univerzitetno kliniko ter s tem izboljšali tudi kvaliteto svojih storitev.  

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Zdravje in počutje ter dolgo in kvalitetno življenje hišnih ljubljenčkov ugodno vplivata na zdravje in 
počutje njihovih skrbnikov in s tem na zadovoljstvo in zdravje celotne družbe. Ohranjanje zdravja 
hišnih ljubljenčkov ima torej tudi ekonomski vpliv, saj ohranja zdravje lastnikov, zaradi česar se 
lahko zmanjša število obiskov pri zdravnikih in izostankov iz dela. 
 
Z oddajo, ki smo jo pripravili in posneli v okviru projekta, želimo doseči, da bi bili skrbniki psov 
brahicefaličnih pasem informirani o morebitnih zdravstvenih težavah, ki so posledica genetske 
selekcije za ekstremno brahicefalijo, zaradi česar je prizadeta dobrobit teh psov. Prizadeta je tudi 
kvaliteta življenja skrbnikov.  
 
Glavni namen televizijske oddaje je ozaveščanje in širjenje znanja o obravnavani problematiki ne le 
ciljni publiki (skrbniki in bodoči skrbniki psov, študenti veterinarske medicine, vzreditelji psov, 
veterinarsko osebje, zaposleni v trgovinah za male živali, Kinološka zveza Slovenije), temveč tudi 
širši družbeni javnosti. 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

  

      
 


