Veterinární minimum
Minimum veterinárních opatření nejen pro členy kynologického klubu
Pokud chcete, aby Váš pes zůstal zdravý, a byl neustále v dobré kondici,
věnujte pozornost následujícím radám veterináře:
Již malá štěňata mohou být nakažena škrkavkami, které jim předá jejich matka
už v průběhu březosti ! Proto doporučujeme štěňata odčervit vhodným přípravkem
poprvé ve stáří 1 měsíce. Další odčervení by mělo následovat v intervalech 1 měsíce
až do stáří půl roku. Dospělé psy pohybující se v kolektivu jiných psů doporučujeme
preventivně odčervovat 2x ročně.
Další důležitý krok v péči o dobrý zdravotní stav psa je pravidelné očkování
proti nakažlivým chorobám. První vakcinaci proti psince a parvoviroze doporučujeme
v 6.týdnech stáří štěněte s revakcinací za 2-3 týdny. Ve stáří 3 měsíců provedeme
vakcinaci polyvalentní vakcínou proti psince, parvoviróze, virovému zánětu jater,
laryngotracheitídě a leptospiróze. Očkování polyvalentní vakcínou doporučujeme
opakovat ve stáří 4 měsíců, v 6. měsících provedeme vakcinaci proti vzteklině.
Vakcinace proti vzteklině je v ČR povinná ! V zájmu dobrého zdravotního stavu psa
doporučujeme zvláště u psů, kteří často přicházejí do styku s jinými psy ( společný
výcvik, svody, výstavy, závody, zkoušky... ) každoroční přeočkování polyvalentní
vakcínou proti výše uvedeným chorobám. Toto opatření je nutné i z toho důvodu, že
organizátoři kynologických akcí v propozicích vyžadují, aby psi byli v imunitě proti
těmto nemocem. Veterinární lékař při vstupní kontrole na tyto akce může
nevakcinovaného psa vyřadit z akce. Je v zájmu každého majitele psa, aby tento byl
v trvalé imunitě proti těmto chorobám, které nezřídka mívají smrtelný průběh, anebo
zanechávají trvalé následky na zdraví.
Další trvalou „bolestí“ chovatelů je nikdy nekončící boj s blechami. Na trhu je
velké množství účinných přípravků, kterými se tento problém dá řešit ( obojky, spoty,
spreje ). U alergických psů na bleší kousnutí se může vyvinout zánět kůže, který se
poměrně obtížně a nákladně léčí! Závěrem je třeba se zmínit o tom, že psí blechy
jsou mezihostitelem tasemnice psí (Dypillidium caninum), a ve většině případů
zablešený pes je rovněž nositelem tohoto parazita a zdrojem invaze pro další psy.
Při výběru léčivých přípravků a vakcín doporučujeme konzultaci s vašim
veterinárním lékařem .

Základním cílem každého kynologa je nejen dobře
vycvičený, ale i zdravý pes!

