
• epileptični napadi 
• krči 
• izguba zavesti 
• neusklajeno gibanje 
• nezmožnost gibanja 
• nenadna slepota

• močna driska  
• večkratno zaporedno 

bruhanje 
• nenadoma napet trebuh 
• močna bolečnina  

v trebuhu 

• visoka vročina 
• neodzivnost (kolaps) 
• pobitost, neješčnost 
• obsežne krvavitve iz  

telesnih odprtin ali ran 
• slabše počutje pri  

kroničnih bolnikih  
(sladkorna bolezen, druge 
endokrinološke bolezni, 
dolgotrajne terapije  
z zdravili …) 

• močna bolečina

• zaužitje strupene snovi 
• ugrizi kač 
• stik s strupeno živaljo 

(močerad, gosenica  
borovega prelca) 

• zaužitje zdravil za ljudi  
(ki jih ni predpisal veterinar)

• prometne nesreče, topi 
udarci, padci z višine, 
električni udar, požar 

• zlomi kosti, poškodbe 
sklepov 

• zmečkanine 
• obsežne odrgnine 
• večje podpludbe 
• obsežnejše opekline 
• odprte rane (vrezne, 

ugrizne) 
• zaužitje večjih predmetov 
• zlomi zob

• boleče oko (poškodba, 
razjeda na očesu) 

• izpad očesa iz  
očesne jamice 

• težave pri porodu  
(močni popadki, ne da  
bi se skotil mladič) 

• gnojni izcedek iz  
nožnice 

• pobitost in visoka vročina 
po porodu 

• otečene in boleče  
mlečne žleze (mastitis) 

• neodzivni,  
apatični mladiči 

• oteženo dihanje 
• modre sluznice 
• močen kašelj 
• izkašljevanje pene 

• pogosto, boleče  
uriniranje 

• nezmožnost mokrenja 
• krvav urin 

V KATERIH PRIMERIH MOJ PES / MAČKA POTREBUJE 

NUJNO VETERINARSKO POMOČ

ZA NUJNE PRIMERE IZVEN REDNEGA DELOVNEGA ČASA  
LAHKO POKLIČITE NA TELEFONSKO ŠTEVILKO



Tudi živali zbolevajo, se poškodujejo, nekatere 
njihove bolezni ogrožajo celo naše zdravje ... 
 

VETERINARJI POMAGAMO SKRBETI  
ZA ZDRAVJE IN DOBROBIT VAŠIH ŽIVALI 

 
Zdravstvene težave je bolje preprečiti kot zdraviti. 

 

 
Zdravje in dobro počutje vaših ljubljencev ni nekaj samoumevnega. 
•  K zdravju in dobremu počutju veliko pripomorejo primerno bivalno 

okolje, kvalitetna in uravnotežena prehrana ter skrbna in redna nega. 
•  Redni preventivni ukrepi in preventivni pregledi zmanjšajo možnost za 

nastanek resnejših zdravstvenih težav. 
•  Samo pravočasno odkrite bolezni lahko pomagamo učinkovito pozdraviti.

www.vzb.si
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