
aléhavû je tfieba nechat vy‰etfiit
veterináfiem zejména psy, ktefií
nebyli chránûni úãinn˘mi profy-

laktick˘mi opatfieními proti klí‰ÈatÛm
a komárÛm. To platí také pro psy, ktefií
pocházejí z tûchto oblastí a novopeãení
majitelé si je pfiiváÏejí domÛ. S tûmito
infekcemi je tfieba poãítat i u ‰tûÀat.
Vy‰etfiením krve lze zjistit, zda nebylo
zvífie pfii pobytu ve Stfiedomofií nakaÏe-
no pÛvodci takzvan˘ch cestovních one-
mocnûní. A pokud ano, mÛÏe zvûrolékafi
sáhnout po úãinné léãbû je‰tû dfiíve, neÏ
u postiÏeného psa propuknou charakte-
ristické pfiíznaky nemocí. V nejasn˘ch
pfiípadech je tfieba vy‰etfiení krve zopa-
kovat po tfiech aÏ ãtyfiech t˘dnech.
Cestovní onemocnûní se mohou proje-
vit aÏ fiadu mûsícÛ po návratu z cest.
U psa mohou zpÛsobit napfiíklad horeã-
ku, hubnutí, prÛjem, chudokrevnost,
srdeãní slabost a Ïloutenku.
Vy‰etfiením krve lze zjistit, zda se pes
nebo koãka nenakazili stfievními parazity.
Ve stfiedomofisk˘ch oblastech se pomûrnû
ãasto vyskytuje tasemnice Echinococcus
granulosus, která pfiedstavuje znaãné
riziko i pro ãlovûka.

Po návratu z cest je zvlá‰È dÛleÏité pro-
vést vy‰etfiení na infekci pÛvodcem
leishmaniózy. Pokud tato nemoc jiÏ pro-
pukne, mÛÏe se vracet v nepravideln˘ch
intervalech po celou zb˘vající dobu Ïivo-
ta pacienta, protoÏe pÛvodce uvedeného
onemocnûní nelze nikdy zcela odstranit.
Leishmanióza je stejnû jako onemocnûní
srdeãními ãervy vyvolána kousnutím
komárÛ, ktefií se vyskytují ve Stfiedomofií.
Onemocnûní srdeãním ãervem zpÛsobu-
je srdeãní slabost a embolie. Pokud
ov‰em psovi podáme bûhem prvních
ãtyfi t˘dnÛ po návratu z cest potfiebné
léky (naná‰ejí se na kÛÏi psa), lze nemo-
ci pfiedejít. âast˘mi onemocnûními
z cest jsou také babesióza a erlichióza,
které se pfiená‰ejí klí‰Èaty. 
PÛvodci cestovních onemocnûní se mo-
hou nakazit i koãky, ale infekce vût‰inou
probíhají s ménû v˘razn˘mi pfiíznaky. 
I majitelé psÛ a koãek, ktefií nebyli se
sv˘m zvífietem na cestách, by mûli zkon-
trolovat oãkování sv˘ch psÛ proti vztek-
linû. Dokonce i v zemích s mal˘m ri-
zikem v˘skytu vztekliny (napfiíklad
Nûmecko a Francie) mohou ilegálnû
importovaní psi pfiedstavovat náhle zv˘-

‰ené riziko. To ukazuje pfiípad mladého
psa, kter˘ zemfiel v srpnu v jiÏní Francii
na vzteklinu. Tento pes byl ilegálnû dove-
zen z Maroka. V dÛsledku toho muselo
b˘t utraceno celkem 47 psÛ, ktefií se do-
stali do kontaktu s postiÏen˘m zvífietem
a ktefií nebyli oãkováni.
Dokonce i v zemích s nízk˘m rizikem
vztekliny je proto tfieba oãkovat psy pra-
videlnû kaÏdoroãnû proti vzteklinû, pro-
toÏe pouhé podezfiení na infekci vztekli-
ny u jediného zvífiete mÛÏe b˘t dÛvodem
utracení ostatních zvífiat – a neoãkované
zvífie pfiedstavuje také velké riziko pro
ãlovûka. U ãlovûka konãí infekce vztekli-
nou, která nebyla rozpoznána dostateãnû
brzy, vÏdy smrtelnû. Letos na jafie zemfiel
jeden cestující z Indie v Mnichovû na
vzteklinu a v Rakousku momentálnû je‰-
tû Ïije ãlovûk nemocn˘ vzteklinou. Toho
pokousal v Maroku toulav˘ pes.
Dal‰í informace k cestovním nemocem:
PÛvodce leishmaniózy psÛ, ve stfiedomofi-
sk˘ch zemích vût‰inou varianta Leishma-
nia infantum, b˘vá pfiená‰en komáry
a moskyty. Ve psovi Ïijí tito prvoci ve
zvlá‰tních buÀkách, takzvan˘ch mikrofá-
zích, a napadají napfiíklad játra, slezinu,
kostní dfieÀ a lymfatické uzliny. Pfiíznaky
onemocnûní jako koÏní zmûny, anémie,
hubnutí, otoky lymfatick˘ch uzlin a prÛ-
jem se mohou projevit mnoho t˘dnÛ aÏ
mûsícÛ po nákaze. Bez léãby konãí toto
onemocnûní ãastokrát smrtelnû, léãba je
dlouhodobá a mÛÏe docházet k recidivám
nemoci, protoÏe pÛvodce onemocnûní
zÛstává v tûle po cel˘ zb˘vající Ïivot psa.
Babesie, které byly pfiednedávnem ojedi-
nûle prokázány také v Nûmecku okolo
¤ezna, Freiburgu a ve v˘chodní ãásti
Mnichova, jsou jednobunûãní paraziti,
ktefií po pfienosu klí‰Èaty napadají ãerve-
né krvinky. Pfiíznaky jsou horeãka, ané-
mie, nechutenství, Ïloutenka a tmavû
zbarvená moã. Léãba mÛÏe b˘t úspû‰ná;
neléãená babesióza mÛÏe konãit smrtí.
âast˘m cestovním onemocnûním, které
se ãasto vyskytuje v kombinaci s babesi-
ózou, b˘vá ehrlichióza. Tyto bakterie
jsou rovnûÏ pfiená‰eny klí‰Èaty a napada-
jí bílé krvinky. ZpÛsobují horeãku, ne-
chutenství, otoky lymfatick˘ch uzlin
a zv˘‰enou krvácivost. Také toto one-
mocnûní lze úspû‰nû léãit.
Onemocnûní srdeãním ãervem – dirofila-
rióza – se na psa pfiená‰í rÛzn˘mi druhy
komárÛ. Larvy Dirofilaria immitis cestují
krevním fieãi‰tûm do pravé srdeãní komo-
ry a pulmonální artérie a tam se zhruba
po dvou aÏ ‰esti mûsících usídlí. Podle
intenzity napadení mÛÏe docházet k sr-
deãní nedostateãnosti a trombotick˘m
emboliím. ■
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Se psem a koãkou na cestách v jiÏních zemích

Kontrola zdraví po dovolené
Doporuãujeme v‰em majitelÛm zvífiat, ktefií strávili dovolenou
se sv˘m psem ve stfiedomofisk˘ch zemích nebo na Kanársk˘ch
ostrovech, aby nechali po návratu vy‰etfiit své zvífie 
se zvlá‰tním zfietelem na nemoci z cest, aby tak 
vãas pfiede‰li moÏn˘m zdravotním problémÛm.
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Vy‰etfiením
krve lze
zjistit, zda
nebylo zvífie
pfii pobytu ve
Stfiedomofií
nakaÏeno
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