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Pfied 3 mûsíci jsme na‰li kfiíÏence
ãerného pudlíka se ‰patnou chÛzí 
na pravou pfiední konãetinu. Po
vy‰etfiení místní veterinární
lékafikou byla konstatována fraktura
v pfiedloktí, stará nûkolik mûsícÛ.
Veterinární lékafika kost
se‰roubovala a dala plot˘nku, která
mûla fixovat zlomeninu. Po mûsíci
ale nastaly komplikace. Místo
zlep‰ení jsme se doãkali v˘razného
zhor‰ení. Na noze se objevil
bolestiv˘ otok. Nav‰tívili jsme
veterinární lékafiku. RTG odhalil
povolen˘ ‰roub. Ten byl odstranûn
a nahrazen dlaÏkou. Po mûsíci byla
dlaha odstranûna a v‰e bylo
relativnû v pofiádku. Po dal‰ích
ãtrnácti dnech pejsek nechtûl nic
jíst, nechtûl si hrát a uÏ vÛbec
chodit ven. Nohu mûl oteklou
a stále si ji lízal. Nav‰tívili jsme
jiného veterinárního lékafie.
Rentgen odhalil povolen˘ dal‰í
‰roub, plot˘nka drÏela na drátu
a jednom posledním ‰roubu. Lékafi
doporuãil operaci, kdy se plot˘nka
i se ‰rouby musí vyndat a místo
toho se na pár mûsícÛ umístí dlaha
podporující biologické hojení
zlomeniny. Co bychom mohli jako
majitelé dûlat, pokud by se
potvrdila skuteãnost, Ïe paní
doktorka pochybila? L. K., Bfiezová 
Faktem je, Ïe pro veterinární ortopedii se
pouÏívají vysoce kvalitní materiály a uve-
den˘ zpÛsob fixace by mûl b˘t dostateãn˘.
Zlomeniny kosti vfietenní a loketní jsou
u psÛ bûÏné. Podle lokalizace linie lomu
se odli‰ují fraktury proximální f˘zy radiu,
diafyzární fraktury radiu a ulny a fraktury
distálního úseku radiu a ulny. Pfii poranû-
ní pouze jedné kosti bez dislokace je moÏ-
no stav fie‰it vnûj‰ím fixaãním obvazem
s dlahou. V pfiípadû dislokace zlomen˘ch
kostí b˘vá dávána pfiednost otevfiené re-
pozici. Pfii tomto zpÛsobu léãby se vût‰i-
nou pfiikládá ploténka k vfietenní kosti,
do které jsou zafixovány taÏné hfieby. Po
operaci se fixace zlomeniny kontroluje
pomocí dvou kolm˘ch RTG projekcí.

V uvedeném pfiípadû není jasné, zda byla
zlomenina (stará údajnû nûkolik mûsícÛ)
pfied chirurgickou fixací náleÏitû repono-
vána a korigována. Chybí informace
o provedené antibiotické léãbû a pfiípad-
ném pouÏití antiflogistik. Byl o‰etfiující
veterinární lékafi vãas a náleÏitû informo-
ván o vznikl˘ch komplikacích? V pfiípadû,
Ïe nejste spokojeni s postupem va‰eho
veterinárního lékafie, bylo by správné jej
na tyto pochybnosti upozornit a hledat
spoleãnû rozumné fie‰ení. Nikdo není sto-
procentnû neomyln˘ a toto pravidlo platí
i pro lékafie. Diagnostika a terapie klinic-
kého pfiípadu není bûÏná oprava automo-
bilu, v˘znamn˘m faktorem je i individu-
ální zpÛsob odpovûdi na léãbu. Proto
není vylouãeno, Ïe ani správnû zvolená
forma fixace zlomené kosti nemusí b˘t
absolutnû úspû‰ná. V bûÏné praxi jsou
nicménû takové komplikace ve veterinár-
ní ortopedii spí‰e v˘jimkou, zejména po-
kud provádí fixaci zku‰en˘ veterinární lé-
kafi, kter˘ se zab˘vá ortopedií. Pro kvalitní
posouzení celého pfiípadu a objektivní
zhodnocení postupu veterinární lékafiky
by bylo nutno znát dal‰í podrobnosti, na-
pfiíklad vûk a celkov˘ zdravotní stav psa,
skuteãné stáfií zlomeniny pfied prvním zá-
krokem a doporuãenou formu rehabilita-
ce. Pokud se vám nepodafií celou záleÏi-
tost vyfie‰it pfiím˘m jednáním s o‰etfiují-
cím veterinárním lékafiem, máte moÏnost
se obrátit na Komoru veterinárních léka-
fiÛ âeské republiky. Sídlem tohoto orgá-
nu je mûsto Brno, úfiad se nachází v areá-
lu Veterinární a farmaceutické univerzity
v Brnû, na Palackého tfiídû ã. p. 1 – 3. Píse-
mnou stíÏností se podrobnû zab˘vá Re-
vizní komise KVL âR, která pfiedává celou
dokumentaci âestné radû KVL âR k pro-
jednání pfied speciálnû sestaven˘m sená-
tem. Není vylouãeno, Ïe tato rada se ob-
rátí s poÏadavkem o vypracování nezávis-
lého posudku na v‰eobecnû uznávaného
odborníka, specialistu v oboru veterinární
chirurgie a ortopedie. V‰em pfiípadÛm je
vûnována velká pozornost, neboÈ je tfieba
peãlivû odli‰it pfiípady profesních pochy-
bení od neoprávnûn˘ch stíÏností. Z osob-
ní zku‰enosti vás mohu ubezpeãit, Ïe fie-

‰ení Ïádného pfiípadu není odloÏeno ani
zbyteãnû protrahováno. 

Mám zájem o dÛkladné zdravotní
vy‰etfiení feny pfied jejím zafiazením
do chovu. Jedná se o mladou fenku
irského vlkodava, importovanou ze
zahraniãí, s vynikajícím pfiedky.
MÛÏete mi doporuãit nûjaké
veterinární pracovi‰tû? 

A. S., Tábor
Pfiímé doporuãení konkrétního pracovi‰tû
by v tomto pfiípadû odporovalo etick˘m
zásadám a bylo by ne‰etrn˘m zásahem do
pravidel volné nabídky sluÏeb. Lze v‰ak
nicménû doporuãit v‰echny kliniky, které
disponují náleÏit˘m technick˘m vybave-
ním a erudovan˘m kolektivem veterinár-
ních lékafiÛ. U irského vlkodava bude vel-
ká pozornost vûnována posouzení matu-
race (zralosti) a stavby pohybového apa-
rátu. Je dnes pfiedev‰ím otázkou chova-
telsk˘ch svazÛ, které veterinární pracovi‰-
tû pro nû zaji‰Èuje nûkterá speciální vy-
‰etfiení, napfiíklad ortopedické vy‰etfiení
na dysplazii kyãelního kloubu. V âeské
republice existují oficiálnû uznaní specia-
listé na toto posouzení, ktefií mohou vy-
dávat úfiednû platné certifikáty. Základní
zdravotní vy‰etfiení psa v‰ak mÛÏe prová-
dût kaÏd˘ veterinární lékafi s platnou li-
cencí. Pokud je vá‰ zájem smûfiován k pre-
ventivnímu klinickému vy‰etfiení repro-
dukãních orgánÛ, nebude problém toto
vy‰etfiení zajistit. Vût‰ina veterinárních kli-
nik disponuje lékafii, ktefií se podrobnûji
zab˘vají veterinární gynekologií a porod-
nictvím. VyuÏíváno b˘vá posouzení cyto-
logick˘ch vzorkÛ po‰evní sliznice a endo-
krinologické vy‰etfiení krevního séra.
V prÛbûhu bfiezosti lze hodnotit stav
v dûloze ultrazvukem. Pokud by se jedna-
lo o fenu ménû zku‰eného chovatele, lze
jednoznaãnû doporuãit posouzení stavu
matky i plodÛ, odhad nástupu porodu
a pfiípadnû i odbornou asistenci pfii 
porodu. 

Veterinární poradna
Na va‰e dotazy odpovídá prof. MVDr. Z. Knotek, CSc.
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