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Mûla jsem pût a pÛl roku anglického
buldoka Jacka. Cel˘ svÛj Ïivot se
pot˘kal s rÛzn˘mi zdravotními
problémy, ale v poslední dobû se zdál
b˘t v docela dobré kondici. V polovinû
ãervence byl na pravidelném oãkování
polyvalentní vakcínou. Krátce po
oãkování byl neklidn .̆ NeÏ jsme staãili
z kliniky, kde byl oãkován, odjet,
zemfiel. Je pravdou, Ïe bylo velké
teplo, ale v autû máme zabudovanou
klimatizaci, pití mûl k dispozici.
Písemnou pitevní zprávu nemáme (ani
jsme ji nechtûli), ale ústnû nám bylo
oznámeno, Ïe srdce, plíce i játra byla
v pofiádku. Silnû v‰ak krvácel do
bfii‰ní dutiny z ãásti stfieva, a proto
zemfiel na vykrvácení. Krmili jsme ho
vÏdy jen kvalitní, vafienou masitou
stravou, r˘Ïí, tûstovinami a zeleninou.
Dostával také Denta Stix pro
kaÏdodenní péãi o chrup. Jinak bral
alavis a biotin na srst. Pochybujeme
o závûrech pitvy a domníváme se, Ïe
pfiíãinou úmrtí byla vakcinace. 

E. D., Dûãín
Urãité formy nepfiízniv˘ch zdravotních
komplikací, které jsou spojené s oãková-
ním psÛ, koãek, ale i dal‰ích druhÛ zvífiat,
se mohou dostavit a veterinární lékafii
o tomto riziku dobfie vûdí. Kromû neade-
kvátní reakce imunitního sytému oãkova-
ného zvífiete na urãitou souãást vakcíny
mohou b˘t ve hfie i dal‰í (a v nûkter˘ch
pfiípadech mnohem závaÏnûj‰í) pfiíãiny na-
ru‰ení zdraví. Po dlouhé cestû automobi-
lem vybaven˘m úãinnou klimatizací mohl
následovat první nepfiíjemn˘ moment jiÏ
pfii pfiechodu do prostfiedí velmi teplého.
U anglického buldoka je pravdûpodob-
nost komplikací v takovém pfiípadû rela-
tivnû vysoká. Anatomická stavba poãáteã-
ních úsekÛ d˘chacího systému u buldokÛ
a jim pfiíbuzn˘ch plemen je bûÏnû pfiíãi-
nou stavÛ du‰nosti. V pfiípadech extrémnû
vysok˘ch teplot v hork˘ch letních dnech je
riziko takov˘ch komplikací a selhání kar-
diovaskulárního systému znaãnû vysoké.
Urãitû by bylo vhodné poÏadovat oficiální
písemnou zprávu o pfiíãinû úhynu psa,
kde by byly podrobnû uvedeny v‰echny

zmûny a odchylky od normálního stavu
jednotliv˘ch orgánÛ, pfiípadnû i postiÏe-
n˘ch tkání. Pfii absenci takového doku-
mentu mohou nûkdy skuteãnû vzniknout
pochyby o vlastní pfiíãinû smrti. To je vel-
mi nepfiíjemné pro obû zúãastnûné strany.
Bezprostfiední vykrvácení psa do gastro-
intestinálního traktu po aplikaci bûÏné
vakcíny je vskutku neobvykl˘ pfiípad. Ne-
lze v‰ak vylouãit spolupÛsobení mnoha
dal‰ích faktorÛ. Zdá se pravdûpodobné, Ïe
u pacienta existovalo dlouhodobé posti-
Ïení urãitého úseku stfieva, které se v‰ak
nijak v˘raznû neprojevovalo klinick˘mi
pfiíznaky. Cesta automobilem a náv‰tûva
veterinárního zafiízení (u psa, kter˘ byl
zfiejmû opakovanû léãen) mohly b˘t dÛvo-
dem zv˘‰ené koncentrace hormonálních
látek spojen˘ch se stresem. Pokud byl
pfiedtím pacient opakovanû léãen napfií-
klad steroidními antiflogistiky, je moÏné
povaÏovat pfiítomnost ulcerací v oblasti
Ïaludku a dvanáctníku za velmi pravdû-
podobné. Doporuãuji spojit se s o‰etfiují-
cím veterinárním lékafiem a celou záleÏi-
tost znovu podrobnû prodiskutovat. 

VáÏení, musím se na vás obrátit
s jedním dotazem, kter˘ mne
v poslední dobû tíÏí. Veterinárních
ordinací je v‰ude kolem nás jako hub
po de‰ti, ale co úroveÀ veterinárních
lékafiÛ? Nechtûli byste otevfiít tuto
problematiku? Jestli máte pejska, 
tak vám také pfieji erudovaného
veterinárního lékafie, kter˘ 
nechce b˘t brzy bohat .̆ 

E. D., Dûãín
Skuteãnost, Ïe poãet veterinárních zafiíze-
ní ve srovnání s obdobím do roku 1989
nûkolikanásobnû vzrostl, je zcela evident-
ní. Ostatnû to platí i pro v‰echny ostatní
formy profesí v oblasti sluÏeb. To je situa-
ce velmi pfiíznivá a svûdãí o existenci zce-
la pfiirozeného rozvoje spoleãnosti. Navíc
je naprosto nezpochybnitelné, Ïe kvanti-
tativní ukazatelé jsou v pfiímé souvislosti
s kvalitou poskytovan˘ch sluÏeb. KaÏd˘
rok ukonãí úspû‰nû studium na Fakultû
veterinárního lékafiství Veterinární a far-
maceutické univerzity v Brnû pfiibliÏnû sto

studentÛ ‰estého roãníku. Obdobnû jako
v ostatních evropsk˘ch státech i v âeské
republice smûfiuje pfieváÏná ãást tûchto
absolventÛ do soukromého sektoru s v˘-
raznou preferencí klinick˘ch pracovi‰È ori-
entovan˘ch na veterinární péãi u domá-
cích zvífiat. ·anci pro uplatnûní mlad˘ch
veterinárních lékafiÛ v tomto smûru ovliv-
Àují rÛzné objektivní i subjektivní aspekty,
nicménû zcela jistû nelze opominout exis-
tenci pfiirozeného regulaãního mechanis-
mu zákona nabídky a poptávky po speci-
ální formû poskytovan˘ch sluÏeb. Pfiedsta-
va, Ïe by napfiíklad u nás v roce 1980 na‰el
absolvent veterinární vysoké ‰koly uplat-
nûní v oboru chorob mal˘ch zvífiat se spe-
cializací na zobrazovací metody nebo der-
matologii, byla naprosto nereálná. To
mûlo do znaãné míry vliv i na strukturu
oborÛ studovan˘ch na vysoké ‰kole. Lze
s potû‰ením konstatovat, Ïe tento stav lze
oznaãit jen za historickou pfiipomínku.
Kromû zásadních zmûn ve struktufie stu-
dia do‰lo i k rozvoji jednotliv˘ch disciplín.
V souladu s tím lze zaznamenat trend vel-
ké fiady veterinárních pracovi‰È v poskyto-
vání rozmanit˘ch sluÏeb s dÛrazem na
uÏ‰í specializaci jednotliv˘ch lékafiÛ. To se
odráÏí i v úrovni pfiístrojového vybavení
klinick˘ch provozÛ. Bez jakékoliv snahy
o neobjektivní nadhodnocení situace mu-
sím konstatovat, Ïe odborná úroveÀ vete-
rinární sluÏby zamûfiené na oblast domá-
cích zvífiat je velmi dobrá a snese v tomto
smûru srovnání se v‰emi ostatními státy
evropské unie. Je zcela pochopitelné a pfii-
rozené, Ïe v kaÏdém oboru lidské ãinnos-
ti lze nalézt pfiípady pozitivní i ménû dob-
ré. V Ïádném pfiípadû se v‰ak nedomní-
vám, Ïe by studenty a absolventy veteri-
nární univerzity charakterizovala snaha po
rychle nabytém zisku. JiÏ pouhá skuteã-
nost, Ïe jsou ochotni podstoupit v‰echna
úskalí ‰estiletého studia oboru, kter˘ je
právem na celém svûtû povaÏován za ab-
solutnû nejtûÏ‰í, svûdãí o schopnostech,
skromnosti, trpûlivosti a vytrvalosti. �
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