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Bevezető
Kedves Gazdi!
Négylábú családtagjaink egyaránt jelentik számunkra a szeretetet,
hűséget, társaságot és védelmet.
Az Ön kutyája azonban ugyanúgy elkaphat betegségeket, és
történhetnek vele balesetek, mint Önnel.
Állatorvosunk azzal a céllal állította össze E-könyvünket, hogy
minden gazdi idejében felismerhesse kutyájának betegségeit és tudja
mikor kell feltétlenül állatorvoshoz fordulni.
Ha felkészülten állunk kedvencünk mellett a rendelőben, részleteiben
is meg fogjuk érteni az állatorvos által elmondottakat, és otthon is
többet tehetünk kutyánk mielőbbi gyógyulásáért.
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A kutyák leggyakoribb
betegségei szervek,
szervrendszerek szerint.
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1. Fülbetegségek
A külső hallójárat gyulladása
„…Az állatorvostól
kapott utasításokat
a kezelés
időtartamára és
gyakoriságára
vonatkozólag
minden esetben be
kell tartani…”

A külső hallójárat gyulladást több kórok akár önállóan, akár
együttesen is okozhatja. A beteg a fülét vakarja, a fül tájék
fájdalmas, a hallójárat kipirult, gyulladt, váladékozik.
Az elsődleges kórokok közt szerepelnek a paraziták (Otodectes,
Demodex atkák), de kialakulhat még idegen test (toklász),
daganat, túlérzékenység és hormonális hatások miatt is. A
folyamat kialakulását hajlamosító tényezők is befolyásolják. A
hallójárat állapota (túl szűk, túl sok szőr), a fülzsír mennyisége,
lógó fül, a hallójárat mikroklímája mind-mind hatással vannak a
kórfolyamat kialakulására és a tünetek súlyosságára. A már
kialakult fülgyulladást bakteriális vagy gombás felülfertőzés
súlyosbíthatja.
A vizsgálat során érdemes cytologiai és
bakteriologiai mintát venni a beteg fülből,
így pontosabb lehet a diagnózis. A kezelés
során fülcseppeket illetve az atka ellen
bőrre
cseppenthető
oldatokat
is
alkalmazhatunk,
súlyos
estben
antibiotikum kúrára is szükség lehet. Ha a
hallójáratba idegen test került (toklász),
azt mihamarabb el kell távolítani. Az
állatorvostól kapott utasításokat a kezelés időtartamára és
gyakoriságára vonatkozólag minden esetben be kell tartani!
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A közép és a belső fül gyulladása
Legtöbbször a külső hallójáratból ráterjedés útján, vagy a
dobhártyát átlyukasztó idegen test miatt alakul ki a közép és a
belső fül gyulladása. Ilyen esetben hosszan tartó antibiotikumos
kezelésre van szükség, de még ekkor is előfordul, hogy az állat
elveszti a hallását.
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2. Szembetegségek
A szem sérülése
A szemhéj vagy a szemgolyó sérülése szinte mindig sürgősségi
ellátást, adott esetben sebészeti beavatkozást igényel. Ha a sérült
szemet nem lehet megmenteni, akkor a szemgolyó teljes vagy
részleges eltávolítása szükséges.
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Szaruhártyát érintő kórképek
„…Ha a sérült

Kutyában a szaruhártya külső
szemet nem lehet
rétege leggyakrabban idegen
megmenteni, akkor
test, trauma következtében
a szemgolyó teljes
sérül. A kialakult elváltozást
vagy részleges
általában
másodlagosan
eltávolítása
bakteriális
felülfertőzés
súlyosbítja. Ha a szaruhártya
szükséges…”
felületes
sérülése
vagy
szaruhártyafekély gyanúja áll
fenn, minden esetben speciális
fluoreszcein festést kell végezni. A beteg szem fájdalmas, a
szemrés zárt, a szaruhártya opálos, erezett lehet, a mélyre terjedő
fekélyek a szem perforációját is okozhatják. A gyógykezelés
mindig hosszadalmas, súlyos esetben sebészi ellátás is szükséges.

A szaruhártya betegsége az ún. Überreiter szindróma, mely
elsősorban német juhász, husky, border collie fajtákon jelentkezik.
A szem felülete opálossá válik, erezett, pigmentáció is kialakul. Az
elváltozások a szaruhártya széli részén kezdődnek és fokozatosan
terjednek, a tünetek mindkét szemen megfigyelhetők. A kezelés
során szteroid és antibiotikum tartalmú szereket lehet használni,
szükség esetén könnypótlásról is gondoskodni kell!
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Kötőhártya gyulladás
Kutyában a kötőhártya gyulladás kialakulhat fertőző okok, a
szemet ért külső behatások (huzat, idegen test, vegyi anyagok) és
egyéb kórfolyamat (pl. száraz szem betegség, szemhéj rendellenes
állása) következtében is. A tünetek változatosak, a szem
váladékozik, a kötőhártya kipirult, duzzadt, a szemrés zárt.
Gyógykezelésre szemkenőcsök, szemcseppek vehetők igénybe,
illetve az esetleges rendellenes szemhéjállást műtétileg korrigálni
kell.

A harmadik szemhéj mirigyének előesése
A harmadik szemhéj mirigyének duzzanata és előesése viszonylag
gyakori, elsősorban fiatal kutyákon. Mivel ez a mirigy is részt vesz
a könnytermelésben, az előesett részt eltávolítani nem szabad,
mert száraz szem betegség alakulhat ki. Megfelelő műtéti
technikával az előesett rész visszahelyezhető!
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Száraz szem betegség (keratoconjunctivitis sicca)
A könnymirigyek által termelt könnyfilm bevonja a szemet,
nedvesen tartja a szaruhártyát, tápanyagokat és a védekezésben
fontos molekulákat szállít, fontos szerepe van a szembe jutott
szennyeződések eltávolításában. A könnytermelés csökkenése
vagy teljes hiánya kutyában leggyakrabban autoimmun
folyamatra vezethető vissza. A betegeknél kötőhártya gyulladás,
felületes vagy fekélyes szaruhártya gyulladás figyelhető meg.
Pontos diagnózis a Schirmer teszt használatával érhető el, ami a
könnytermelés mérésére szolgál. A terápia során elsődleges a
rendszeres könnypótlás és a már kialakult elváltozások kezelése.
A még minimális könnytermelést mutató egyedeknél a
cyclosporin nevű hatóanyag alkalmazásával a betegek 80%-ánál
javulás várható.

Cataracta (szürke hályog)
A szemlencsének vagy a lencse tokjának opálos, szürkés
elszíneződését nevezzük cataractanak. Kialakulhat cukorbetegség,
fertőzés trauma, besugárzás miatt. Valódi gyógykezelés csak a
szemlencse sebészi eltávolításával és pótlásával valósítható meg.
A kezeletlen esetek másodlagosan glaucoma kialakulásához
vezethetnek.
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Glaucoma
A glaucoma elnevezés alatt értjük azokat a kórképeket, melyek
során a szem belső nyomása nő. A pontos diagnózis felállításához
részletes szemészeti vizsgálatra van szükség. A beteg állapotától
függően gyógyszeres és sebészi kezelésre is lehetőség van.

Daganatok
A szemet érintő daganatok közül leggyakoribbak a szemhéjon
található adenomák, adenocarcinomák. A szemgolyót érintő
daganatok a szem elődomborodását, a szemtengely elferdülését, a
szemhéjak duzzanatát okozhatják.
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3. A fogak és a szájüreg betegségei

Fogkövesség
„…A fogkövet
mielőbb el kell
távolítani,
máskülönben a
fogak előbb-utóbb
meglazulnak majd
kiesnek…”

Kutyában az egyik leggyakoribb fogászati probléma a fogkövesség.
Az állat nem szívesen eszik, nyálzik, a szájszag kifejezetten bűzös.
A szájüregbe tekintve a fogakon szürkés barna felrakódás látható,
a fogíny és a száj nyálkahártya gyulladt kipirult fájdalmas. A fogkő
illetve a lepedék környezetében megtelepedett baktériumok a
szervezetben gyulladásos folyamatokat okozhatnak. A fogkövet
mielőbb el kell távolítani, máskülönben a fogak előbb-utóbb
meglazulnak majd kiesnek.

Egyéb fogászati problémák
Fiatal kutyában ellenőrizni kell, hogy a fogváltással minden
rendben van-e? Elsősorban kistestű kutyáknál fordul elő, hogy a
tejfogak nem esnek ki időben. Legkésőbb az állat hét hónapos
koráig ezeket célszerű eltávolítani.
Ha a kutya pofáján kívülről bármilyen duzzanatot, váladékozást
tapasztalunk, forduljunk állatorvoshoz, mert ez a foggyökér
megbetegedésre utalhat.
Állkapocs rendellenességek, nem megfelelő harapás kutyában is
előfordulnak. Balesetek során a fogak és a szájüreget határoló
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csontok
eltörhetnek.
Fogszabályozással
és
komolyabb
szájsebészeti
problémával
érdemes
állatorvos
fogász
specialistához fordulni.
Kerüljük az olyan játékokat, ami miatt a fogak lekophatnak, és így
a gyökércsatorna megnyílhat.

Egyéb képletek a szájüregben
A kutya szájüregében sajnos nem ritkák a daganatok, ezért ha
bármi gyanúsat látunk, azonnal forduljunk szakemberhez. A
táplálkozás során csontdarabok és egyéb idegen testek
ékelődhetnek be a fogak közé, eltávolításuk sokszor csak bódítás
után lehetséges.
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4. A légzőszervrendszer betegségei

A légzőszervek megbetegedése
kutyában viszonylag gyakran
kutya nyugalmi
megfigyelhető.
A
tünetek
légzésszáma 18változatosak lehetnek. Fiatal
34/perc, az
állatok a légzőszervrendszer és
orrnyílások tiszták,
az immunrendszer éretlensége,
köhögés, prüszkölés
az idősebb kutyák pedig a tüdő
nem hallható…”
védekező
képességének
meggyengülése
miatt
fokozottabban
érintettek.
Különböző típusú orrfolyás (savós, gennyes, véres), köhögés
(száraz, nedves), nehézlégzés (belégzési, kilégzési, vegyes típusú)
jelentkezhet, mely tünetek utalhatnak a légző rendszer önálló
megbetegedésére, de másodlagosan egyéb szervrendszerek
problémáira is.

„…Az egészséges

Az egészséges kutya nyugalmi légzésszáma 18-34/perc, az
orrnyílások tiszták, köhögés, prüszkölés nem hallható. Ha az állat
bármilyen légzőszervi tünetet mutat, célszerű mihamarabb
kivizsgáltatni. Az általános klinikai vizsgálaton túl a röntgen, az
ultrahang és a labor diagnosztika segíthet a pontos diagnózis
felállításában.
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Az orrüregek elváltozásai
Orrvérzés előfordulhat trauma, mérgezés, gyulladás, idegen test
vagy daganat miatt. Gyakran kerülhet idegen test, elsősorban
toklász a kutya orrába, illetve daganatok is okozhatnak problémát.
Mindkét esetben gennyes véres orrfolyás tapasztalható.

A kutyák fertőző légcső és hörgőgyulladása (kennel
köhögés)
A fertőző légcső és hörgőgyulladás a kutyák rendkívül ragályos,
erős száraz köhögéssel járó betegsége. Leggyakrabban a kutya
parainfluenza vírusa és a Bordetella Bronchiseptica nevű
baktérium idézi elő. Általában jól kezelhető kórkép, de ha
súlyosbodik fiatal kölykökben tüdőgyulladás, idősebb ebeknél
idült bronchitis alakulhat ki.
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Tüdőgyulladás (pneumonia)
Kutyában a tüdőgyulladás kiváltó oka rendszerint vírusfertőzés
(szopornyica, parainfluenza), melyhez másodlagos bakteriális
vagy parazitás felülfertőzés társul. A betegség levertséggel,
étvágytalansággal, orrfolyással, nehézlégzéssel, lázzal indul. A
kezdeti száraz köhögés nedvessé, a savós orrfolyás gennyessé
válik. Röntgen vizsgálattal és a hörgőkből vett mosófolyadék
elemzésével pontos diagnózis kapható. A betegeket száraz meleg
környezetben kell tartani. Ha lehetőség van rá, oxigénterápiát
lehet alkalmazni, a légzésfunkciót javítani, a bakteriális fertőzést
pedig megfelelő antibiotikummal kezelni kell.
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5. Az emésztőszervrendszer betegségei

„…Bizonyos

Az emésztőszervrendszer megbetegedése esetén a három
kórképek azonnali, legjellemzőbb tünet a hányás, a hasmenés, vagy éppen a
sürgős beavatkozást bélsárürítés hiánya. Fontos tudni, hogy heveny vagy idült
igényelnek (pl.
megbetegedéssel állunk e szemben, illetve el kell dönteni, hogy
bélelzáródás), míg önállóan az emésztőcső betegedett-e meg vagy egyéb más
az enyhébb esetek szervrendszer megbetegedése is fennáll. Bizonyos kórképek
pár napos diéta után azonnali, sürgős beavatkozást igényelnek (pl. bélelzáródás), míg
az enyhébb esetek pár napos diéta után gyógyulnak. Főként az
gyógyulnak …”
idült hasmenéssel járó megbetegedések esetén a pontos diagnózis
felállítása csak több kiegészítő vizsgálat után lehetséges.

Gyomorcsavarodás
A gyomorcsavarodás elsősorban nagy testű, mély mellkasú
kutyákban kialakuló kórforma, mely azonnali diagnózis és műtéti
ellátás nélkül gyakran halálos kimenetelű. Kialakulásában
szerepet játszik a nagy mennyiségű táplálék hirtelen
elfogyasztása, evés utáni intenzív mozgás, a gyomor kitágulása, a
gyomortartalom gázosodása. A gyomorcsavarodásos beteg nagyon
rosszul van, nyálzik, a hasa fáj és a bal oldala kitágult, légzése
felületes, pulzusa szapora és gyenge. A terápia első lépéseként
sokktalanítani kell a beteget és a gyomorban lévő nagy
mennyiségű gázt le kell engedni. Ezután kerülhet sor a műtétre,
melynek során a gyomrot eredeti helyzetében fixálják. Hosszan
fennálló, vagy nagyfokú csavarodás esetén szükséges lehet a lép és
a gyomorfal egy részének eltávolítása is.
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Bélelzáródás (ileus)
Bélelzáródásról beszélünk,
ha
a
béltartalom
továbbhaladása valamilyen
ok miatt megszűnik. Ekkor
az
érintett
bélszakasz
vérellátása zavart szenved,
vagy teljesen meg is szűnik,
a bélből toxikus anyagok
jutnak a keringésbe, a
kialakuló hányás miatt a
beteg vízháztartása felborul.
Mindezen okok súlyos
életveszélyes
állapothoz
vezetnek. Ha a kutya hasa
kemény és érzékeny, folyamatosan hány („még a vizet is
kihányja”), általános állapota rossz, azonnal vigyük állatorvoshoz.
Elzáródást okozhatnak idegen testek, lenyelt játékok, daganatok,
illetve a vékonybelek önállóan is csavarodhatnak, egymásba
türemkedhetnek.
A
pontos
diagnózis
felállításához
röntgenvizsgálat, vagy hasi ultrahang szükséges lehet. Időben
elvégzett műtéttel a bélcsavarodásos beteg jó eséllyel
meggyógyulhat.
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Bélsárrekedés
Nem megfelelő minőségű takarmány, túl sok csont, stressz,
csökkent folyadékfelvétel, a bélpasszázs lassulása a béltartalom
besűrűsödését okozhatja. A bélsárürítés fájdalmas, erőltetett, vagy
teljesen megszűnik, a beteg állapota leromlik. Folyadékterápiával,
a béltartalom síkosításával, hashajtókkal, beöntéssel, kezelhető az
állapot.

Heveny vékonybélgyulladás
Heveny bélgyulladást több kórokozó is előidézhet. Leggyakoribb a
parvovírus és a coronavírus okozta bélgyulladás, de baktériumok
és paraziták is hasonló tüneteket produkálhatnak. A gyógykezelés
során fontos a folyadékterápia, a hányáscsillapítás, a megfelelő
diéta betartása.

Vastagbélgyulladás
Kutyában
vastagbélgyulladást
okozhatnak
paraziták,
baktériumok, gombák, nyálkahártya sérülést okozó anyagok és
kialakulhat allergiás alapon is. A székletürítés gyakran erőltetett,
az ürített bélsár nyálkás, véres, laza szerkezetű. A pontos oki
diagnózis felállítása után diétával, célzott terápiával a legtöbb
esetben kezelhető.
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Gyulladásos bélbetegség (IBD)
„…Pontos diagnózis
csak az elváltozott
bélszakasz
szövettani
vizsgálatával
nyerhető …”

Ismeretlen okú, idült, hányással, véres-nyálkás hasmenéssel,
lesoványodással járó vastagbélgyulladás. Pontos diagnózis csak az
elváltozott bélszakasz szövettani vizsgálatával nyerhető.
Megfelelő diéta, antibiotikumos kezelés és immunszupresszív
szerek kombinációjával javulás érhető el.

A bűzmirigyek gyulladása
A végbélnyílás mögött mindkét oldalon elhelyezkedő bűzmirigyek
gyulladása kutyában gyakran okoz problémát. Ha a mirigyek
tartalma nem ürül megfelelően, a tartalom besűrűsödik, a váladék
pang. A beteg a végbéltájékot nyalogatja, a fenekén csúszkál,
vakaródzik. A váladékot ilyenkor el kell távolítani, a mirigyek
üregét kitisztítani. Bakteriális szövődmény esetén megfelelő
antibiotikum kúrát kell alkalmazni.
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6. A kiválasztó szervrendszer betegségei

A vesék és a húgyutak megbetegedése jelentkezhet látványos
tünetekben, de gyakran csak alapos kivizsgálással deríthető fel.
Gyanú esetén fontos a vér és a vizelet együttes vizsgálata, kövek és
látható elváltozások felderítésére a röntgen és a hasi ultrahang
használható. Bizonyos esetekben a tünetek kifejezettek, a kutya
nem ürít vizeletet, vagy ha igen az csak kis mennyiségű és a
vizelés fájdalmas, a vizelet véres lehet. Idült veseelégtelenség
esetén jellemző a nagy mennyiségű folyadék fogyasztás és a sok
híg vizelet ürítése, fekélyek lehetnek a szájüregben, a lehelet
vizeletszagú.

21

Kutya Betegség Lexikon
Heveny veseelégtelenség
„…Ha a kiváltó ok
ismert azt kezelni
kell, emellett
gyógyszerekkel,
speciálisan
összeállított infúziós
terápiával lehet
helyreállítani a
veseműködést…”

Heveny veseelégtelenség során a vesék hirtelen súlyos károsodást
szenvednek. Ez az állapot létrejöhet mérgezés (etilénglikol,
vesekárosító gyógyszerek), vérfesték vizelés, és a vér és
oxigénellátás drasztikus csökkenése miatt. A megbetegedett állat
vizeletmennyisége nagyon lecsökken, hányás, hasmenés, levertség
figyelhető meg, a szájüregben fekélyek keletkeznek. Pontos
diagnózis vérvizsgálattal nyerhető. Ha a kiváltó ok ismert azt
kezelni kell, emellett gyógyszerekkel, speciálisan összeállított
infúziós terápiával lehet helyreállítani a veseműködést.

Idült veseelégtelenség
Különböző idült vesebetegségek következményeként, különösen
idősebb kutyákban alakul ki az idült veseelégtelenség. A vese
csökkent működése miatt a vérben felhalmozódnak olyan
anyagok, melyek kiválasztása a vesék feladata lenne! Ilyenkor
megbomlik a szervezet víz, elektrolit és sav-bázis egyensúlya,
emiatt pedig szervműködési zavarok jelentkezhetnek. A beteg
kutya nagy mennyiségű híg vizeletet ürít, sokat iszik, a lehelete
vizeletszagú. Az elektrolit veszteség miatt a kutya gyenge
fáradékony, a csökkent veseműködés miatt vérszegénység alakul
ki, zavarok keletkeznek a vitamin anyagcserében is. A tünetek és a
vérvizsgálatok alapján könnyen diagnosztizálható az állapot. A
legtöbb esetben oki terápiára már nincs mód. A megfelelően
összeállított diéta, kímélő életmód, vitaminpótlás segíthet a beteg
kutyának.
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A húgyhólyag és a húgycső betegségei
Kutyában gyakran találkozhatunk hólyaggyulladással. A betegek
fájdalmasan erőlködve, többször ürítenek vizeletet, mely véres is
lehet. Ha bakteriális fertőzés okozza a bajt, akkor rendszerint a
húgycsövön keresztül fertőződik a húgyhólyag. Ilyen esetben
mindig érdemes vizeletvizsgálatot végezni, melynek során
megállapítható a kórokozó, illetve a rezisztenciavizsgálat alapján a
megfelelő antibiotikum is kiválasztható. A húgyúti fertőzés
kezelésekor legalább kettő hétig kell a gyógykezelést folytatni.
A húgyhólyag ultrahangos
vizsgálatával a hólyagban
lévő húgykövek, esetleges
daganatok is felderíthetők. A
köveket sebészileg el kell
távolítani,
majd
megállapítani hogy milyen
típusú, ezután a megfelelő
diétás táp kiválasztható. A
hólyagból elindult kisebb
kövek
elakadhatnak
a
húgycsőben. Ilyenkor a
tünetek jellegzetesek, a
beteg erőlködik, képtelen vizeletet üríteni. Katéterrel meg lehet
próbálni a húgyhólyagba visszatolni a követ, de sebészi megoldás
is lehetséges. Az időben felfedezett daganat szintén eltávolítható
műtétileg. Az eltávolított rész kórszövettani elemzése segíthet a
prognózis felállításában
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7. A szív betegségei
„…Fontos a korai
diagnózis, melynek
során el kell
dönteni, hogy a
beteg élete egy
esetleges sebészi
beavatkozással
megmenthető, vagy
menthetetlen és
eutanáziára van
szükség…”

Kutyában
a
szívbetegségek
lehetnek
veleszületettek és szerzettek. A veleszületett
szívbetegségek már az újszülött állatban
megtalálhatók, az elváltozás jellegétől függően
klinikai tünetekben is megnyilvánulnak.
Kialakulásuk hátterében genetikai, fertőző
okok, a vemhes szukát ért toxikus hatások
lehetnek. Fontos a korai diagnózis,
melynek során el kell dönteni, hogy a
beteg élete egy esetleges sebészi
beavatkozással megmenthető, vagy
menthetetlen és eutanáziára van szükség. A
szerzett szívbetegségek jellemzően
középkorú vagy idősebb kutyákon
jelentkeznek. A betegek fáradékonyak,
nem szívesen sétálnak, nehezített
légzés,
köhögés
jelentkezhet.
Gyógykezelés nélkül a szív nem tudja
pumpafunkcióját ellátni, végső soron a
keringés összeomlik. Az általános
klinikai vizsgálaton kívül a mellkas
röntgen vizsgálata, a szív ultrahangos
vizsgálata, EKG és vérnyomásmérés
segít a pontos diagnózis felállításában.
Megfelelően beállított gyógyszerekkel a szívbeteg kutya élete
évekkel meghosszabbítható.
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Krónikus szívbillentyű elváltozások
A kutyában előforduló szívbetegségek közül az egyik
leggyakrabban diagnosztizált kórkép. Elsősorban a kis és közepes
testű, idősebb egyedeknél tapasztalható. A kórkép különböző
súlyosságú
fokozatokban
jelentkezik.
Az
elváltozások
leggyakrabban a bal kamra és a bal pitvar közt található kéthegyű
billentyűn láthatók, de előfordulhat a jobb oldalon, a háromhegyű
billentyűn is. A hibásan záródó billentyűk miatt a szív csak
többletmunkával képes áramoltatni a vért, a bal pitvar kitágul, a
bal kamra fala pedig megvastagodik. További következmény hogy
a tüdőben pangás, tüdővizenyő jön létre. Jellemző tünet a kora
hajnali köhögés, fáradékonyság nehezített légzés. Súlyos
tüdővizenyő kialakulásakor a köhögés állandósul. Az enyhe és
közepes tüneteket mutató betegek gyógykezeléssel még évekig
élhetnek, de a súlyos esetek túlélése sajnos csak néhány hónap.

A kutyák dilatatios cardiomyopathiája
Elsősorban a nagytestű kutyák fiatal vagy középkorú egyedei
betegszenek meg. A betegség oka nem teljesen tisztázott, karnitin
hiány, illetve örökletes faktorok lehetnek a háttérben. A
kórfolyamat során a szív üregei kitágulnak, a szívizomzat
elvékonyodik, összehúzódó képessége csökken, emiatt a normál
pumpafunkcióját nem tudja ellátni. Az így kialakuló
szívelégtelenség miatt a testüregekben savó halmozódik fel, a
végtagokon és a has alján vizenyő alakul ki, köhögés, nehezített
légzés, testsúlycsökkenés figyelhető meg. Röntgen, ultrahang és
EKG vizsgálattal pontos diagnózis állítható fel. A még időben
diagnosztizált egyedeknél megfelelő gyógykezeléssel néhány éves
túlélés várható, a súlyos tüneteket mutató kutyáknál a kórjóslat
rossz.
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8. A mozgásszervek betegségei

„…A sérült,
balesetet szenvedett
kutyát mielőbb
nyugalomba kell
helyezni az
állatorvosi ellátásig

…”

A kutyák gyakran előforduló mozgásszervi problémái a különböző
traumák hatására létrejött külső sérülések, csonttörések, ficamok,
rándulások, zúzódások. Csonttörés esetén a csontszövet
folytonossága megszakad. Ha a törött csontvég a külvilággal nem
érintkezik fedett, ha a külvilágra jut, nyílt törésről beszélünk.
Ránduláskor az ízületet alkotó csontok eltávolodnak egymástól, de
visszatérnek eredeti helyükre, ficam esetén viszont rendellenes
helyzetben maradnak. A sérült, balesetet szenvedett kutyát
mielőbb nyugalomba kell helyezni az állatorvosi ellátásig. Fel kell
deríteni, hogy az esetleg látható elváltozásokon kívül egyéb
szervek sérültek-e! A röntgen vizsgálat szinte minden esetben
indokolt. Az alábbiakban néhány gyakrabban előforduló
mozgásszerveket érintő kórképről lesz szó.
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Csípőízületi dysplasia
A csípőízületi dysplasia örökletes fejlődési rendellenesség.
Lényege, hogy a csontozat és az izomzat fejlődése zavart szenved,
emiatt laza, instabil ízület alakul ki. A combcsontfej ellaposodik, az
ízületi vápa sekélyebb lesz, végső soron súlyos arthrozis, nem
gyulladásos ízületi betegség alakul ki. Kistestű fajtákban is
előfordul, de klinikai tüneteket elsősorban a nagy testű kutyákban
okozhat. Kezdetben még nem jár fájdalommal, de a porckopás és
az egyéb elváltozások kialakulása után a beteg már nem szívesen
mozog, sántít. Pontos diagnózishoz különböző vizsgálati
technikákkal és a csípőízületről készített megfelelő minőségű
röntgenfelvétel értékelésével juthatunk. A már kialakult
elváltozások estén a csípőízületi protézis, vagy a combcsontfej
műtéti eltávolítása jöhet szóba, ezek hiányában a fájdalmat
gyógyszeres kezeléssel lehet csillapítani.

Könyökízületi dysplasia
A csípőízületi dysplasiahoz hasonlóan szintén örökletes betegség.
Az ízületet alkotó csontok, és ízületi felületek nem megfelelő
fejlődéséről van szó. A könyökízületben bizonyos területeken
fokozott terhelés alakul ki, ami arthrozishos, sántasághoz vezet. A
folyamat során az ízületben különböző kisebb anatómiai képletek
leválása is előfordul, melyek műtétileg eltávolíthatók. A pontos
diagnózishoz mindig két irányból végzett röntgenfelvétel
szükséges.
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Térdkalács ficam
A térdkalács ficamnak két
formája különíthető el. Az
egyik esetben a térkalács a
test középvonala felé, befelé
ficamodik, ez a mediális
ficam. Ez elsősorban a
kistestű fajtákra jellemző, de
alkalmanként
nagytestű
fajtákon is előfordul. A
lateralis ficam során a
térdkalács
a
test
középvonalától kifelé, oldalra
mozdul el. Ez a típus inkább a
közepes és nagy testű kutyákon fordul elő. Mindkét fajta
térdkalács ficam hátterében anatómiai rendellenességek állnak.
Megfelelő műtéti technikával a ficam kezelhető!

Aszeptikus combcsontfej necrosis (Perthes-kór)
Örökletes megbetegedés, mely kizárólag kistestű kutyafajtákban
jelentkezik. A combcsont fejében létrejövő vérellátási zavarok
miatt a porcfelszín károsodik, majd az egész combcsontfej
összeroppan, összeesik. A sántaság fokozatosan súlyosbodik, pár
hét múlva a beteg három lábon ugrál. Megoldást minden esetben a
műtét jelent, melynek során az elváltozott részt eltávolítják.
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Elülső kereszteződő szalag szakadása a térdízületben
Az egyik leggyakoribb sántaságot okozó probléma kutyában.
Általában a középkorú állatok érintettek, kis és nagytestűek
egyaránt, a túlsúlyos egyedeknél gyakrabban fordul elő. A
sántaság a sérülés után hirtelen jelentkezik, de idővel enyhülhet.
Kistestű ebek esetén a konzervatív kezelés is szóba jöhet, de 15 kg
feletti kutyáknál csak a megfelelő műtét után várható jó
eredmény.
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9. A máj, a lép és a hasnyálmirigy betegségei
„…A májbeteg
kutyát a lehetséges
oki terápián kívül
megfelelő diétás
táplálásban kell
részesíteni, és a B
vitaminok adása is
szükséges lehet …”

Máj
A máj funkciója nagyon sokrétű.
Részt vesz a zsír, szénhidrát,
fehérje anyagcserében, ásványi
anyagokat és vitaminokat tárol.
Az epe termelésén keresztül az
emésztésben is szerepe van,
hozzájárul az immunrendszer
működéséhez. A máj nagy
funkcionális
kapacitással
rendelkezik,
regenerációs
képessége nagy. A szerv
megbetegedése esetén a tünetek sokfélék lehetnek. Sárgaság,
étvágytalanság, hányás, hasmenés, hasvízkór, véralvadási
problémák, fokozott fekélyképződési hajlam, idegrendszeri
tünetek, nagy mennyiségű folyadékfogyasztás és sok vizeletürítés,
mind-mind jelentkezhet.
A májbetegségek diagnosztikájában legfontosabb szerepe a
vérvizsgálatoknak és a biopsziával nyert minta szövettani
vizsgálatának van. Hasi ultrahanggal, a máj mérete, szerkezete, az
epehólyag és esetleges kövek vizsgálhatók. A májbeteg kutyát a
lehetséges oki terápián kívül megfelelő diétás táplálásban kell
részesíteni, és a B vitaminok adása is szükséges lehet!
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Toxikus anyagok által okozott májbetegségek
A szervezetbe többnyire szájon át bekerülő anyagok bizonyos
esetekben májkárosodást okozhatnak. Gombatoxinok, háztartási
tisztítószerek, növény védőszerek, festékek, nehézfémek lehetnek
a májkárosodás kiváltó okai. Bizonyos gyógyszereknek szintén
van májsejt károsító hatása. Egyesek csak időleges májenzim
emelkedését okoznak a vérben, mások súlyos heveny
májelégtelenség lehet a következmény.

A máj fertőző eredetű gyulladása
A májat érintő fertőző kórokok közt
leggyakoribb a kutya adenovírus által
okozott májgyulladás. A baktériumok
közül a Leptospirák a legfontosabbak,
de a bél felől az epeutakon át, egyéb
fajok károsíthatják a májat. Ritkán
gombák illetve paraziták okozzák a
problémát.

Krónikus májgyulladás
Az idült májgyulladás során a szerv állományában gyulladás,
elhalás, kötőszövet képződés figyelhető meg. A kiváltó okok
nagyon sokrétűek lehetnek. Hosszú ideig fennálló enyhébb fokú
májkárosodást okozó faktorok (fertőzések, vegyszerek,
gyógyszerek, toxinok), a májat érintő nagyvérköri pangás,
bizonyos fajták (Bedlington terrier, West-highland terrier)
réztárolási betegsége, mind- mind krónikus májgyulladáshoz
vezethet, de vannak esetek, amikor a kiváltó ok nem deríthető fel.
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Lép
„…Legkönnyebben
hasi
ultrahangvizsgálattal
diagnosztizálható…”

A lép megnagyobbodhat fertőző betegségek, daganatok és
paraziták által okozott fertőzések miatt. Minden esetben
elsősorban az alapbetegséget kell felderíteni és kezelni. A lép
csavarodása előfordulhat önállóan vagy gyomorcsavarodással
együtt. Az önálló csavarodás pontos oka nem ismert. A tünetek
közt legjellemzőbb a hasi fájdalom, kötött mozgás, levertség,
étvágytalanság. Legkönnyebben hasi ultrahangvizsgálattal
diagnosztizálható. Megoldást a lép sebészi eltávolítása jelent.
Gyakran egyéb szervek daganatos elváltozásaihoz kapcsolódó
áttétek figyelhetők meg a lép állományában, de csak a lépet érintő
tumorok is előfordulnak. Előfordul hogy sokáig tünetmentes a
beteg, majd a lép repedése és a következményesen kialakuló
sokkos állapot irányítja a figyelmet a daganat által okozott
problémára.

Hasnyálmirigy
A hasnyálmirigy számos funkciót ellátó szerv. Az általa termelt
emésztőenzimek révén részt vesz a táplálék bélben történő
emésztésében, másrészt a véráramba különböző hormonokat
választ ki.
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Hasnyálmirigy gyulladás
A kutyák leggyakoribb hasnyálmirigy betegsége, mely heveny és
idült formában is jelentkezhet. A betegség pontos oka sokszor
ismeretlen, de dietetikus hatások, bizonyos gyógyszerek,
hasüregben végzett sebészeti beavatkozás, fertőző okok
vezethetnek a kialakulásához. A termelt enzimek már a
hasnyálmirigy szöveteiben aktívvá válnak és duzzadást, vérzést,
elhalást okoznak. Az aktív enzimek a véráramba kerülve számos,
az egész szervezetet érintő súlyos tünetet kialakulásáért felelősek.
A beteg állat gyenge, hasa fájdalmas, hányás hasmenés jelentkezik.

Idült hasnyálmirigy elégtelenség

Ha a hasnyálmirigy emésztő enzimeket termelő része valamilyen
ok miatt károsodik, akkor a táplálék emésztésében és
felszívódásában zavarok keletkeznek. Gyakran jelentkezik fiatal
német juhászokban, egyéb fajtáknál inkább a középkorú kutyák
betegsége. A betegek jó étvágy mellett is rossz kondícióba
kerülnek, gyakori bélsárürítés figyelhető meg, néha hányás is
előfordul. A széklet jellegzetes világos színű, zsíros, nyálkás,
emésztetlen eleség darabokat tartalmazhat. Vér és bélsár
vizsgálattal diagnosztizálható a kórkép, mely diétával és enzim
pótlással kezelhető.
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Cukorbetegség
Az emberekhez hasonlóan a kutyák
is lehetnek cukorbetegek. Ekkor a
szervezet nem tudja szabályozni a
normál
vércukorszintet.
A
hasnyálmirigy termeli az inzulin
nevű
hormont,
melynek
segítségével a vérben keringő
glükóz a sejtekbe jut és így
hasznosul, mint energiaforrás. Ha
kevesebb inzulin termelődik, a
cukor a vérben marad, ezt
cukorbetegségnek.

az

állapotot

nevezzük

A betegek sokat isznak, sok vizeletet ürítenek, az étvágytalanság
miatt lesoványodnak, bőr és szőrproblémák jelentkezhetnek.
A diagnózis felállítása érdekében vér és a vizeletvizsgálatot kell
végezni.
A kezelés két fontos pontja a jól beállított napi inzulinadagolás és
a megfelelően összeállított diéta, illetve diétás táp etetése. Miután
sikerült a vércukor értéket beállítani, a kutya újra teljes életet
élhet, de rendszeres állatorvosi felügyeletre szüksége van.
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10. Endokrinológiai betegségek
„…A fokozott
étvágy mellett is
testsúlycsökkenés
tapasztalható, a
beteg sokat iszik, és
sok vizeletet ürít…”

A pajzsmirigy funkciózavarai
A pajzsmirigyhormonok túlzott
mértékű
elválasztását
hyperthyreozisnak hívják. A
pajzsmirigy
megnagyobbodik, fokozott
étvágy
mellett
is
testsúlycsökkenés
tapasztalható, a beteg sokat
iszik, és sok vizeletet ürít. Ez
a forma kutyában ritkán
alakul ki. Sokkal gyakoribb
az alacsony hormonszinttel
járó
hypothyreozis.
Jellemzően a középkorú
kutyákban jelentkezik. Mivel
a
pajzsmirigyhormonok
több szervre is hatással
vannak, a tünetek nagyon
változatosak lehetnek. Gyakran megfigyelhetőek a bőrt és a
szőrzetet érintő elváltozások. Szimmetrikus szőrhiány jelentkezik
bőrgyulladás nélkül, a maradék szőr száraz, törékeny, a bőr
megvastagszik, korpázik. A csökkent pajzsmirigy hormon szint
szaporodásbiológiai, emésztőszervi, a szív és vázizomzatot érintő
problémákat is okozhat. Ha a gyanú fennáll, vérvizsgálat
segítségével lehet a pontos diagnózist felállítani. Megfelelően
beállított hormonpótló terápiával a beteg tünetmentessé tehető.
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Cushing kór (hyperadrenocorticizmus)
A betegség lényege hogy a mellékvesekéreg által termelt
glükokortikoid hormonok szintje krónikusan megemelkedik. A
mellékvesék a vesék csúcsán található páros szervecskék, melyek
különböző hormonokat termelnek. Működésüket az agyalapi
mirigy szabályozza. A megbetegedett állatok jellegzetes tüneteket
mutatnak, sokat isznak, sok vizeletet ürítenek, megnő az étvágyuk,
a bőr elvékonyodik, szimmetrikus szőrhullás jelentkezik,
jellegzetes lógó has alakul ki. Elsősorban középkorú és idősebb
kutyák érintettek. A jellegzetes tünetek alapján, vér és
vizeletvizsgálatokkal, hasi ultrahang vizsgálattal a betegség jól
diagnosztizálható. Ha mellékvese daganat miatt alakul ki a
Cushing kór, abban az esetben a sebészi eltávolítás lehet a
megoldás, egyébként szájon át adott gyógyszerekkel a betegség
ma már jól gyógykezelhető.

Addison kór (hypoadrenocorticizmus)
A Cushing kórral ellentétben ilyenkor a mellékvesék nem
termelnek a szervezet számára elegendő kortikoszteroid, és a só
és vízháztartást szabályozó mineralokortikoid hormont. Sajnos a
tünetek nem specifikusak, gyengeség, általános elesettség, fogyás
figyelhető meg. 5 éves kor körüli szukákban jelentkezik
leggyakrabban. Ha a betegség hirtelen hányással, hasmenéssel,
gyengeséggel jelentkezik, azt Addison krízisnek nevezzük, ekkor
azonnali kórházi ellátásra van szükség. Speciális vérvizsgálattal
diagnosztizálható az Addison kór, mely általában a kutya élete
végéig tartó gyógyszerezésével sikeresen kezelhető.
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11. Szaporodásbiológiai betegségek

Álvemhesség
„…Ha az

Szukákban a két tüzelés közti időszakban jelentkező állapot, mely
álvemhesség
az emlők duzzanatával és a tejtermelés megindulásával és a
minden tüzelés után viselkedés megváltozásával jár. A kutyák egy része úgy viselkedik,
jelentkezik célszerű mintha elleni készülne. Ha a kórelőzmény nem tisztázott érdemes
a szukát fedeztetni, a vemhességet kizárni. Ha a kutyának nem okoz problémát kezelni
vagy pedig
nem szükséges, 1-3 hét alatt az álvemhesség megszűnik. Ha mégis
kezelni kell, akkor a tejelválasztást csökkentő gyógyszerekkel, az
ivartalanítani…”
emlők borogatásával segíthetünk. Az emlőket kifejni nem szabad,
mert az a tejtermelés fokozza. Ha az álvemhesség minden tüzelés
után jelentkezik célszerű a szukát fedeztetni, vagy pedig
ivartalanítani.
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Emlődaganatok
Kutyában a leggyakrabban az emlődaganatok fordulnak elő. A
daganatok kialakulásának pontos mechanizmusa még nem ismert
teljesen, de az elhízás és hormonális faktorok valószínűsíthetők a
háttérben. Az emlődaganatok a regionális nyirokcsomóba, a
tüdőbe és ritkán a csontozatba képeznek áttétet. Tapintásos
vizsgálat során az emlőállományban található csomók duzzanatok
könnyen felismerhetők. Fontos a már diagnosztizált tumorok
mielőbbi műtéti eltávolítása és kórszövettani vizsgálata. Az
áttétképződés megítéléséhez a regionális nyirokcsomókat kell
vizsgálni és a tüdőről röntgenfelvételt készíteni. Kemoterápiát is
lehet alkalmazni, de az eredmények nem minden esetben
meggyőzőek.

Gennyes méhgyulladás (pyometra)
A gennyes méhgyulladás során a méhszarvakban nagy
mennyiségű gennyes váladék halmozódik fel. A pyometrát a
szervezetben lejátszódó hormonális változások idézik elő. A
tüzelés során a nyitott méhszájon keresztül a hüvelyből
baktériumok jutnak a méh üregébe. Ha a védekező rendszer jól
működik, a baktériumok gyorsan elpusztulnak, de ha a hormonális
hatások miatt megváltozott méhnyálkahártya nem képes
megfelelő védekezésre gennyes méhgyulladás alakulhat ki.
Megfigyelhető minden korcsoportban de idősebb szukáknál
gyakoribb. A betegek sokat isznak, sok vizeletet ürítenek, lázasak,
a has tapintása fájdalmas. Ha a folyamat során a méhszáj nyitva
van, akkor a péra környékén vöröses-barna bűzös gennyes
kifolyás tapasztalható. Gyógyszeres kezeléssel is lehet
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próbálkozni, de nem minden esetben vezet eredményre, biztos
megoldást csak a méh és a petefészkek műtéti eltávolítása jelent.

Prosztata problémák
A jóindulatú prosztata megnagyobbodás a 6 évesnél idősebb kan
kutyák leggyakoribb prosztata problémája. A folyamat hátterében
hormonális hatások állnak. A beteg kutya vizeletürítése erőltetett,
a vizelet véres lehet, a tapintásos vizsgálat során a mirigy
szimmetrikusan megnagyobbodott, nem fájdalmas. Súlyos
esetekben a székletürítés is akadályozott lehet. Tenyészkanoknál
gyógyszeres kezelésre is lehetőség van, illetve az ivartalanítás is
megoldást jelent.
Szintén gyakori kórkép a
prosztata gyulladása. A
fertőzést
okozó
baktériumok
a
húgycsövön át vagy a
véráramon
keresztül
érik el a mirigyet. A
betegek
lázasak,
a
prosztata
tapintása
fájdalmas, véres vizelet
ürül.
Ultrahangos
vizsgálattal
gyakran
tályog is megfigyelhető.
A gyógykezelés során 24 hetes antibiotikum
kúrára lehet szükség,
illetve a mirigyállományban lévő ciszták, tályogok tartalmat
vékony tűvel le lehet szívni.
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Ivartalanítás
A megfelelő időben elvégzett ivartalanítás két okból is rendkívül
fontos. Ha kutyánkat nem kívánjuk tenyészteni, a „felesleges”
szaporulat elkerülése érdekében már egy éves kor alatt érdemes
elvégezni az ivartalanítást. Sajnos az állatmenhelyek tele vannak
gazdára váró kutyusokkal, ha lehet, ne növeljük ezt a létszámot. A
másik fontos indikáció pedig az, hogy bizonyos betegségek
megelőzhetők a kutya ivartalanításával. Kanoknál megelőzhetők a
prosztataproblémák, hormonfüggő végbél körüli daganatok, a
herék daganatos elváltozásai, és bizonyos viselkedésbeli
problémák is javulnak. Szukákban a petefészek problémák,
gennyes méhgyulladás lehetősége megszűnik, az emlődaganatok
pedig jóval kisebb számban fordulnak elő. Az ivartalanítás után a
kutyák egy része hízásra hajlamos lehet, de ezt megfelelő diétával
és mozgatással orvosolni lehet.

40

Kutya Betegség Lexikon
12. Idegrendszeri betegségek
Epilepszia
„…Bizonyos
fajtákban örökletes,
más esetekben az
idegrendszer
korábbi károsodása
után jelentkezik és
előfordul, hogy a
kiváltó ok
ismeretlen…”

Az egyik leggyakoribb idegrendszeri betegség kutyában, mely
jellegzetes görcsrohamokkal jár. Bizonyos fajtákban örökletes,
más esetekben az idegrendszer korábbi károsodása után
jelentkezik és előfordul, hogy a kiváltó ok ismeretlen. A
görcsrohamok az agykéreg körülírt területeinek időszakosan
kialakuló fokozott aktivitása miatt jelentkeznek. Maga a roham
több
szakaszból
tevődik
össze,
intenzitása
szerint
megkülönböztetünk kis
és
nagy rohamot.
Megfelelő
gyógykezeléssel a görcsrohamok intenzitása és sűrűsége
csökkenthető, illetve teljesen megszüntethetők.

Porckorongsérv (tacskóbénulás)
A csigolyatestek csontos felületei közt egy kis párnaszerű képlet a
porckorong teremt rugalmas kapcsolatot. A porckorong egy rostos
külső részből és egy puhább belső magból áll. Az évek során a
külső réteg degenerálódik, majd akár spontán vagy trauma
hatására átszakad, a belső mag a gerinccsatorna felé kimozdul, és
ott a gerincvelőt illetve a kilépő idegeket összenyomja. Az
összenyomatás miatt fájdalom és akár bénulás is kialakulhat.
Jellemzően középkorú kutyák betegednek meg, tacskókban,
uszkárokban, spánielekben gyakrabban jelentkezik. A tünetek
súlyossága alapján 5 fokozatot különítenek el. A pontos
diagnózishoz
szükséges
a
gerincfestéssel
kombinált
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röntgenvizsgálat. Az enyhébb tüneteket mutató betegek
gyógyszeresen is kezelhetők, de a közepes vagy súlyos állapot
abszolút műtéti indikációt jelent.

Az ágyék-keresztcsonti gerincvelő összenyomódása
(Cauda Equina szindróma)
Az utolsó ágyékcsigolya és a keresztcsont tájékán létrejövő
gerincvelő összenyomódás elsősorban nagy testű kutyákat érintő
idegrendszeri probléma. Kezdetben a tünetek nem kifejezettek. A
kutya nehézkesen kel fel, a keresztcsonti tájék tapintása fájdalmas,
kan kutyák nem emelik fel a lábukat vizeletürítés során. Később a
kutya járás közben alig emeli a lábát, vizelet és széklettartási
problémák alakulnak ki, végül bénulás következik be. A
diagnosztikában a röntgenvizsgálat gerincfestéssel kiegészítve ad
pontos képet a folyamatról. Gyógyszeres kezeléssel a fájdalom
csökkenthető, de a probléma hosszú távon csak műtéti úton
kezelhető.

Wobbler szindróma
A nyaki gerinccsigolyák kóros elváltozása miatt kialakuló,
idegrendszeri tünetekkel járó kórképet Wobbler szindrómának
nevezik. A betegek jellegzetesen lefelé hajlított nyakkal járnak,
enyhébb esetben mozgászavar, súlyosabb formában pedig a hátsó
vagy akár mind a négy végtagra kiterjedő bénulás jelentkezik. A
gerincvelő nyaki szakaszának röntgenvizsgálatával pontosítható
az elváltozás, ami az esetleges műtéti megoldáshoz is segítséget
nyújt.
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13. Daganatok

„…A daganat
típusától függően
ma már lehetőség
van kemoterápiás
kezelésre is…”

A daganatos megbetegedések kutyákban is előfordulnak. Lehetnek
jó és rosszindulatúak, de a tumor típusának pontos
meghatározása mindig csak az eltávolított daganatszövet
kórszövettani elemzése után lehetséges.
A test felszínén kialakuló daganatokat a tulajdonos is észreveszi,
de a belső szervekben kialakuló tumorok sokszor csak célzott
labor, ultrahang, röntgen esetleg CT vizsgálattal mutathatók ki. A
mielőbbi sebészi eltávolítás után a daganat típusától függően ma
már lehetőség van kemoterápiás kezelésre is.
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14. A leggyakoribb bőr és szőrproblémák

A bőr és a szőrzet elváltozásai kutyában az egyik leggyakrabban
előforduló problémát jelentik. A tünetek általában a tulajdonos
számára is felismerhetők, így probléma esetén mielőbb
megkezdhető a kezelés. Legjellemzőbb tünetek a szőrhullás, a
szőrzet minőségének megváltozása, a bőr viszketése, vakaródzás,
a bőrön található pörkök és egyéb elváltozások. Első körben a
külső élősködők okozta problémát kell kizárni. Ezután kell
továbblépni a különböző fertőző, allergiás vagy hormonális kórok
következtében kialakult bőrtünet felderítésében. Sokszor többféle
bőrgyógyászati kórkép együtt fordul elő, ami megnehezítheti a
gyógykezelést. A külsőleg alkalmazott szerekkel (oldat, kenőcs,
fürösztő) körültekintően kell eljárni, biztosítani kell, hogy a kutya
ne nyalja le azonnal, legyen idő a hatás kialakulásához. A szájon át
adható gyógyszereket megfelelő ideig, akár heteken keresztül is
szedni kell a betegnek.
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Atopia
Viszketéssel járó bőrbetegség, ami a
szervezet belélegzett vagy kontakt
allergénekkel
szembeni
túlérzékenységi reakciója miatt alakul
ki.
A
betegek
leggyakrabban
lábvégeiket harapdálják, nyalogatják.
A szakirodalom szerint a kutyák akár
10%-a is érintett lehet, leginkább
terrierekben és retrieverekben fordul
elő. A kiváltó allergént bőrteszttel
vagy speciális vérvizsgálattal lehet
felderíteni. Gyógykezelésre az ún.
hyposzenzibilizáló oldatsor injekciós
beadása jöhet szóba, de az eljárás meglehetősen költséges és csak
kb. 60%-ban eredményes. Ha ez utóbbi nem kivitelezhető tüneti
kezeléssel mérsékelhető a viszketés.

Eleség allergia
A táplálék által okozott allergia az atopiahoz hasonlóan a kutyák
kb. 10%-át érinti. Általában 1 éves kor alatt jelentkezik,
megjelenése nem köthető szezonális allergénekhez. A bőrtünetek
nagyon változatosak lehetnek, a hallójárat gyulladásától egészen a
testszerte jelentkező kipirosodott viszkető bőrig. Az eleség
allergia gyanúja esetén 3 hónapos diétára kell fogni az állatot.
Ezalatt a problémát okozó tápláléktól eltérő fehérjeforrást
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célszerű alkalmazni és semmilyen más eleség nem adható. A
három hónap lejárta után az eredeti tápot vissza kell adni, és ha a
tünetek újra jelentkeznek a gyanú beigazolódott. Az elbírálást
nehezíthetik egyéb allergiás reakciók (pl. bolha allergia), illetve
újabb étel allergia is kialakulhat.

Gombák által okozott bőrfertőzések
Kutyában a különböző
Microsporum
fajok
okozzák
a
dermatophytosis
nevű
problémát.
Elsősorban
fiatal vagy egyéb okból
legyengült
állatokon
találhatók elváltozások. A
szőr kör alakban kihullik,
töredezett,
másodlagos
bakteriális fertőzés miatt
szőrtüszőgyulladás
is
kialakulhat. A kezelés
„…A szőr kör
alakban kihullik, során vakcina és külsőleg
alkalmazott
kenőcsök,
töredezett,
oldatok használhatók. A
másodlagos
bakteriális fertőzés microsporum fajok által okozott fertőzés zoonózis, megfelelő
higiénia nélkül emberre is átterjedhet!
miatt
szőrtüszőgyulladás A Malessezia pachydermatis gomba rendszerint a bőr normál
is kialakulhat …” flórájának része. Bizonyos körülmények között a bőr felső
rétegében elszaporodik, és viszketéssel járó elváltozást okoz.
Gyakori a külső hallójáratban de a has tájékon, a pofán és a
lábvégeken is előfordul. A bőr jellegzetesen zsíros, barnásan
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elszíneződik. A gyógykezelés során elsősorban megfelelő
hatóanyagú lemosószerek használhatók, de súlyos esetben a
szájon át történő kezelés is indokolt lehet. Ez a gombás fertőzés
nem zoonózis!

Paraziták okozta bőr és szőrproblémák
Részletesen lásd a külső élősködők címszónál.
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15. Fertőző betegségek, vakcinázás

A vakcinázás, más néven aktív immunizálás során a szervezetbe
gyengített élő vagy elölt kórokozót, illetve a kórokozó egy
bizonyos részét juttatják azzal a céllal, hogy az immunrendszert
ellenanyagok képzésére serkentsük.

Ha a kutyánkat nem oltatjuk be rendszeresen, nagy az esélye hogy
megkapják valamelyik számukra veszélyes fertőző betegséget!

Parvovírus okozta bélgyulladás
Elsősorban a kölykök és a fiatal
kutyák betegszenek meg, melynek
során leggyakrabban bűzös, véres
hasmenés, hányás, teljes letargia,
láz, jelentkezik. A parvovírusos
bélgyulladás a gyors kiszáradás
miatt
legtöbbször
elhulláshoz
vezet, a beteg életét rendszerint
csak intenzív terápiával lehet
megmenteni.
A
kiterjedt
vakcinázások
miatt
nagy
járványokat napjainkban már nem okoz, de védőoltásban nem
részesült kutyákban ma is előfordulhat!
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Szopornyica
„…Általában az egy
évesnél fiatalabb
kutyák betegszenek
meg …”

A kutyafélék többnyire heveny lefolyású, leginkább légzőszervi,
ritkábban idegrendszeri illetve bőrtünetekben jelentkező vírusos
megbetegedése. Általában az egy évesnél fiatalabb kutyák
betegszenek meg, melyek lázasak, orruk, szemük váladékozik,
köhögnek, hasmenésük lehet. A betegséget átvészelt állatokban
idegrendszeri tünetek alakulhatnak ki. Rendszeres védőoltással a
szopornyica megelőzhető!

Fertőző májgyulladás (Rubarth kór)
A kutyák adenovírus okozta betegsége, mely elsősorban a májat
támadja meg, de elváltozások találhatók a vesékben, a vérerekben
és a szemekben is. A betegek lázasak, levertek, étvágytalanok,
szomjasak. Hányás, hasmenés és sárgaság is kialakul. A fiatal
egyedek megbetegedése többnyire elhullással végződik, az
idősebbek gyógyulási esélyei jók. Védőoltással védekezhetünk a
betegség ellen.

A kutya herpesz vírus okozta betegsége
Újszülött kölykökben többnyire halálos kimenetelű, felnőtt
kutyákban légzőszervi tünetekkel járó, vemhes szukákban
magzatkárosodást okozó vírusfertőzés. Vakcinázással elsősorban
a vemhes szukákat illetve a születendő almot védhetjük meg.
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Leptospirosis
Baktériumok által okozott fertőző betegség mely világszerte
előfordul. Fontos megemlíteni hogy a leptospirosis zoonozis, ami
azt jelenti, hogy a fertőzött állat által ürített kórokozótól az ember
is megbetegedhet. A leptospirák elsősorban a vesét és a májat
betegítik meg. A beteg lázas, hasa fájdalmas, a vizelet barnára
színeződik. Heveny esetben antibiotikumokkal jól kezelhető, de a
már kialakult veseelégtelenség esetén a kórjóslat kétes. Megfelelő
alapimmunizálás után évenkénti újraoltással védekezhetünk a
leptospirosis ellen.

Lyme kór
Lyme borreliozis az emberhez hasonlóan a kutyában is
kialakulhat. A Borrelia burgdorferi nevű baktérium kullancsok
közvetítésével kerül a szervezetbe. A csípés után 1-2 héten belül
jelentkeznek a tünetek. Kutyában láz, étvágytalanság, fájdalmas
duzzadt ízületek és esetleg a csípés helye körül bőrpír figyelhető
meg.
A tünetek egy idő után
elmúlnak, de hónapok
alatt sántaságot okozó,
több ízületre kiterjedő
idült gyulladás alakul ki.
Gyógykezelésre a korán
megkezdett
antibiotikumos kezelés,
megelőzésre védőoltás vehető igénybe.
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Babeziozis
A betegséget a Babesia Canis nevű egysejtű élősködő okozza. A
kórokozó fertőzött kullancs csípése után, annak nyálával kerül a
szervezetbe. A parazita a vörösvértestekben szaporodik, majd
azokat elpusztítja. A beteg kutya lázas, levert, étvágytalan. A
vérfesték megjelenik a vizeletben, ami ettől vörösbarnára
színeződik. Előrehaladott esetben vérszegénység is megfigyelhető.
A babeziozis időben felismerve jól kezelhető, de ha
szövődményként veseelégtelenség is kialakul, akkor a kórjóslat
már kedvezőtlen lehet. 2010-től már itthon is elérhető a
babeziozis elleni védőoltás.

Kennel köhögés
Rendszerint több kutyát tartó tenyészetekben, panziókban,
menhelyeken jelentkező felső légúti betegség. Kóroktanában
számos vírus (parainfluenza, adenovírus, herpeszvírus) és a
Bordatella bronchiseptica nevű baktérium szerepel. A
legjellemzőbb tünet a száraz csattanó köhögés. Legtöbbször
eredményesen kezelhető. Megelőzésre „kutyabarát” vakcina is
forgalomban van, melyet az orrnyálkahártyára kell spriccelni,
ezáltal egy éves védettség érhető el.

51

Kutya Betegség Lexikon
Veszettség
„…Mivel a
veszettségben
megbetegedett
ember vagy állat
gyógyíthatatlan, a
megelőző védőoltás
az egyetlen
védekezési
lehetőség! …”

A veszettség az ember és az emlősállatok, gyógyíthatatlan vírusos
betegsége. A kutya megbetegedése esetén elsősorban harapással a
vírus emberre való továbbvitelében játszhat szerepet.
A klinikai tünetek nagyon változatosak lehetnek. Első és
legfontosabb az állat viselkedésének megváltozása. Kutyában
előfordul csendes és dühöngő veszettség is. A végstádiumban
bénulás figyelhető meg, az állkapocs lóg, az állat nyálzik.
Mivel a veszettségben megbetegedett ember vagy állat
gyógyíthatatlan, a megelőző védőoltás az egyetlen védekezési
lehetőség! Magyarországon a hatályos rendelet szerint kötelező
minden 3 hónaposnál idősebb eb évenkénti vakcinázása!
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16. Parazitás fertőzések kutyában
Külső élősködők
„…. A kezelés szinte
mindig
hosszadalmas és az
esetek egy részében
sikertelen …”

Kutyában a legtöbb problémát a külső élősködők közül a bolhák
jelentik. A bolhás állat vakaródzik, bőrét szőrét harapdálja. Súlyos
fertőzöttség esetén az állat hátán a szőr megritkul, gennyes
bőrgyulladás is kialakulhat. Ha az állatnak bolha allergiája van,
akkor a combtájékon jellegzetes nedvedző folt alakul ki, a szőr
kihullik.
A szőrtüszőatka fertőzés szintén komoly gondot okozhat.
Elsősorban fiatal és legyengült immunrendszerű egyedeknél
alakul ki súlyos kórforma. Enyhébb esetben a fejen, a mellkason és
a lábvégeken, a generalizált formánál testszerte jelentkeznek az
elváltozások. Nagyon gyakran gennyes bőrgyulladás is súlyosbítja
a kórképet. A kezelés szinte mindig hosszadalmas és az esetek egy
részében sikertelen.
A Sarcoptes faj okozta rühösség leggyakrabban a füleken, a
könyökhajlatban majd később testszerte jelentkezik. A beteg állat
vakaródzik, a bőrön apró göbök láthatók, majd a bőr
megvastagodik.
A fülrühösség kutyában is okozhat külső
hallójárat gyulladást. A fültájék fájdalmas, viszket, a hallójáratban
barnás kenőcsös váladék halmozódik fel.
A kullancsok a vérszívás során a Babesiosis és a lyme-kór
kórokozóit juttatják a kutya szervezetébe.
A külső élősködők ellen leghatékonyabban az ún. bőrre
cseppenthető (spot on) készítményekkel védekezhetünk.
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Belső élősködők
A kutyában számos egysejtű és többsejtű parazita faj
megtalálható. Jelen rövid ismertető anyagnak nem célja minden
belső élősködő felsorolása, néhány fontos gondolatot azonban
kiemelnék. Mivel a parazitafertőzések közül jó néhány állatról
emberre is terjed (zoonozis), kiemelt jelentőségű a kutyák
negyedévente történő széles spektrumú féreghajtó készítménnyel
való kezelése és a megfelelő higiénia betartása. Mivel bizonyos
féregfajok köztigazdája pl. a bolha, a külső parazita ellenes
kezelésről se feledkezzünk meg.
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17. Az idős kutya
Napjainkban kedvenceink egyre idősebb kort érnek meg. Az idős
kutyák megfelelő gondozása mind a gazdi mind az állatorvos
számára kihívás. A szőrzet őszülése, csökkent teljesítőképesség és
mozgásigény, a fokozott pihenési igény és az időskori arckifejezés
megjelenése jelentik az öregséget.
Az idős szervezet teljesítő képessége csökken (a légzés a keringés
a vesék kapacitása akár 30%-al is), az immunrendszer gyengül.
Figyeljünk kedvenceinkre, rendszeres szűrővizsgálatokkal,
megfelelő gyógykezeléssel, az életkornak megfelelő táplálással az
idős kutya is teljes életet élhet!
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18. Ivartalanítás
Családtervezés
Akárcsak az emberi társadalmakban, a túlnépesedés az
állatvilágban is óriási problémák forrása. Különösen így van ez a
kutyák és macskák körében, melyek hatalmas szaporodási
potenciállal rendelkeznek. Teoretikus számítások szerint például
9 esztendő alatt közel 11 millió utód származhat egyetlen
macskapártól, ha évente csupán 6 utódot hoznak világra, és az
utódok is hasonlóképp szaporodnak.

A természetben mindez persze nem következik be, hisz a
környezet eltartóképességét meghaladó létszámban világra jött
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utódokat számtalan veszély fenyegeti. S bár a feleslegesen
megszületett állatokat a táplálékhiány, a vadászok, az autók, a
betegségek és számos egyéb tényező jelentősen megtizedeli, még
így is sokkal több marad életben, mint amennyit a társadalom el
tudna tartani. A közegészségügyi és állategészségügyi
szempontból egyaránt veszélyt hordozó kóborállat állományok
kezelése a világ számos országában komoly kihivást jelent.

„….a megelőzés a Mint az élet számos más területén, itt is a megelőzés a probléma
probléma
kezelésének
leghatékonyabb
módszere.…”

kezelésének leghatékonyabb módszere. A nem kívánt
túlszaporulat megelőzésének leghumánusabb és világszerte
alkalmazott módja az ivartalanítás. A fejlettebb állatvédelmi
kultúrával bíró országokban a nem tenyésztésre szánt állatok
túlnyomó részét ivartalanítják. Hazánkban a becslések szerint –
bár évről-évre javul a statisztika - még mindig 20% alatt van az
ivartalanított állatok aránya. Ez arra utal a hazánkban jelenleg
százezres nagyságrendűre tehető kóbor állat létszám is. Az
állományszabályozás területén mutatkozó jelentős lemaradásokat
az ivartalanítás széleskörű bevezetésével lehetne felszámolni.

Ivartalanítás
Az ivartalanításnak - nemtől függetlenül - semmiféle káros hatása
nincs, sőt – a társadalmi előnyökön túl - rendkívül sok fizikális és
mentális előnnyel jár. Egy amerikai felmérés szerint az
ivartalanított állatok átlagosan egy évvel tovább élnek mint nem
ivartalanított társaik. A szaporodás ösztönös kényszere miatt
kialakuló elkószálás, a rivalizálás során szerzett sérülések és
pszichés hatások (étvágytalanság, agresszió, stb.) egyes nemi úton
is terjedő gyógyíthatatlan betegségek ugyancsak elkerülhetők az
ivartalanítással.
Azonban talán a legfőbb előny az, hogy e rutinműtéttel számos
ivarszervi megbetegedés kialakulását előzhetjük meg (pl.
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emlődaganatok, petefészek és méhelváltozások, heredaganatok,
prosztata problémák stb.). Az ivartalanítás tehát az állat és a
társadalom számára egyaránt kizárólag előnyökkel jár, ezért
javasoljuk a nem tenyésztésre szánt kutyák és macskák (lehetőleg
ivarérés előtti) 4-5 hónapos kor előtt történő ivartalanítását.
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19. Védőoltások
A kölyökállatok oltásait 6-8
hetes
korban
tanácsos
elkezdeni. Az első oltások adta
védelmet
az
oltás
megismétlésével
erősítjük
meg, ezért fontos az oltási
program pontos betartása. A
szervezet
védekező
rendszerének a megfelelő
válaszhoz időre van szüksége,
ezért célszerű az oltásokat 2
hetes időközönként beadatni.
Az
oltóanyag
hatékony
védettséget csak egészséges
szervezetben
képes
kialakítani,
ezért
beteg
kutyákat nem oltanak be. A
védőoltásokat felnőtt állatok
esetében évente tanácsos
megismételni. A kutyák rendszeres veszettség elleni védőoltása és
féreghajtása kötelező. Az oltást az eb egy éves koráig kétszer kell
beadni, majd évente kell újra vakcinázni. Az egyéb fertőző
betegségek (szopornyica, kennelköhögés, stb.) elleni védőoltás
beadatása évente javasolt, melyet a veszettség oltással együtt ún.
kombinált oltás formájában is be tudnak adni.

Féreghajtás
A magzatok már az anyaméhben, a kölykök pedig az anyatejjel
fertőződhetnek féreglárvákkal, így a kölyök állatok féreghajtását
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először 2 hetes korban javasolt elvégezni, majd 2 hetes
időközökkel legalább 10 hetes korig tanácsos többször
megismételni. A fiatal állatok féregtelenítése kiemelkedően fontos,
mert a férgesség a kis állatokban súlyos vérszegénységet és
mérgezési tüneteket okozhatnak, sőt emberekre (főleg
gyermekekre) is veszélyes lehet.
A férgesség tünetei változatosak lehetnek: gyakori hányás,
hasmenés, a has puffadása, vérszegénység és bágyadtság, a
hányadékban illetve esetleg a „bűnöst” is megpillanthatjuk a
bélsárban spagetti-szerű fehér kb. 2-3 cm-es férgek, vagy
rizsszemre emlékeztető féreg ízek formájában.
A féreghajtást növendék és felnőtt kutyánál javasolt negyedévente
megismételni, évente egyszer pedig kötelező széles spektrumú
féreghajtóval elvégezni.

Külső parazitamentesítés
„….Téves azt
képzelni, hogy ha az
állaton nincs bolha,
akkor nem szenved
bolhásságtól.…”

A kölykök külső élősködői közül leggyakrabban a bolhák okoznak
kellemetlenséget. Az apró vérszívó vámszedők a szőnyeg és a
bútorhuzat bolyhai között, a padló repedéseiben meghúzódva
hónapokig életképesek maradnak, és alkalmas pillanatban
ugranak fel kedvencünkre egy kis „falatozásra”. Téves azt
képzelni, hogy ha az állaton nincs bolha, akkor nem szenved
bolhásságtól, hiszen a környezetből folyamatosan juthatnak
paraziták az állatra. Éppen ezért fejlesztettek ki olyan
készítményeket, mely nem csak az állaton tartózkodó bolhákat,
hanem a környezetben élő fejlődési alakokat is elpusztítják. A
bolhásságra a gyakori vakaródzás, szőrhiány és sebes pörkök
megjelenése hívja fel a figyelmet. Egyes állatok allergiás reakciót
mutathatnak a bolha nyálára, és súlyos bőrgyulladás alakulhat ki
náluk, ezért érdemes a bolhásságot inkább –rendszeres
kezeléssel- megelőzni, mint gyógykezelni.
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A kereskedelemben megvásárolható, olcsóbb készítmények
gyakran nem elég hatékonyak a paraziták ellen, ezért tanácsos
inkább az állatorvosilag igazolt hatékonyságú szerek közül
választani.
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20. Táplálkozás
"Kiskutya vagyok, nagyokat harapok ..."
A kiegyensúlyozott étrend a kutya minden életszakaszában fontos,
de kölyök korban kiemelt jelentőségű. A kölyök kutyának több
energiára van szüksége, mivel gyorsan fejlődik. A csontok és az
izomzat megfelelő kialakulásához szükség van a létfontosságú
vitaminok és tápelemek megfelelő egyensúlyára.

Célszerű olyan, kölyök kutyáknak szánt előregyártott állateledelt
választani, amelyik figyelembe veszi az állat felnőttkori méretét,
esetleg fajtáját is. Kezdetben naponta két-három alkalommal
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adjunk enni a kölyök kutyának a tápgyártó javaslatait követve.
Ahogy a kutya növekszik, igazítsuk a táp mennyiségét a kutya
igényeihez, és ügyeljünk arra, hogy kedvencünk nehogy elhízzon.
A legtöbb állatorvos azt javasolja, hogy a kölyök kutyának egy év
körüli életkoráig kölyöktápot adjunk, melynek összetétele függ a
kutya méretétől, testsúlyától, testalkatától és aktivitásától. A
kölyök kutyát etethetjük konzervvel, száraz táppal vagy a kettő
keverékével. Az étrendben mindenféle változtatást fokozatosan
hajtsunk végre, mert a hirtelen tápváltás emésztési problémákat
okozhat.

"A felnőtt kutyának is vannak igényei"
A felnőtt kutya is teljes értékű és kiegyensúlyozott étrendet
igényel. A kiválasztott táp típusa függ a kutya korától,
aktivitásától, élettani állapotától és életkörülményeitől. Ezek a
tényezők befolyásolják a kutya energia- és tápayag-szükségletét,
„….A felnőtt kutya is
amely időről időre változhat. Egy munkakutyának sokkal több
teljes értékű és
energiára van szüksége, mint egy mozgásszegény életmódot
kiegyensúlyozott
folytató „kanapékoptatónak”. Az olyan stresszes időszakok, mint
étrendet igényel.…”
például a vemhesség, a szoptatás vagy a betegség, szintén
megnövelik a kutya energiaigényét. Korosodó négylábú
családtagjainkat az idős állatok igényeihez alkalmazkodó “senior”
táppal etessük.
A kutyát nem célszerű asztali maradékokkal etetni. Ez táplálkozási
zavarhoz vezethet, aminek az eredménye gyakran, hányás,
hasmenés vagy elhízás. Ha jutalmazni szeretnénk kedvencünket,
inkább a kereskedelemben kapható jutalomfalatokat válasszuk.
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21. Kisállat-biztosítás: Kisállat elsősegély

Lehet, hogy kiskedvencének
pont az Ön elsősegélyére van
szüksége?
Már
néhány
egyszerű
elsősegély
módszerrel
is
életmentő
ellátásban
részesítheti
kedvencét, mielőtt a kisállat
klinikára kerülne. Kedvenc
macskájával vagy kutyájával
bizony
előfordulhatnak
váratlan balesetek, sérülések.
Ilyenkor az orvosi ellátás
előtt, szükségessé válhat az
állat helyzetének stabilizálása.

Őrizze meg hidegvérét!
Ne essen kétségbe! Ha Ön nyugodt, kisbarátja is az marad.
Ráadásul nyugalmi állapotban precízebben le tudja írni az
orvosnak a baleset körülményeit, az állat tüneteit. Ezáltal az orvos
is pontosabban diagnosztizálhatja a kisállat állapotát.

Összpontosítson kedvencére!
Ha lehet, kérjen meg valakit, hogy hívja az állatorvost Ön helyett.
Ön ez alatt az idő alatt egyszerű elsősegélyben részesítheti kis
barátját, pl. erős nyomást gyakorol a sebre, csillapítva ezzel a
vérzést és biztosítja, hogy az állat ne szerezzen további sérülést.
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Bánjon óvatosan a kisállattal!
Óvatosan tartsa vagy emelje a sérült állatot, nemcsak az Ön,
hanem az ő épsége miatt is. Ilyenkor ugyanis még a
legbarátságosabb állat is haraphat, karmolhat. A kutyára minden
esetben rakjon szájkosarat, kivéve, ha eszméletlen, légzési
problémái vannak vagy a pofája sérült meg. Ha a cicának nyílt
sebe van, használjon tölcsért (ezzel ugyanis megakadályozhatja
fertőzéseket, amelyeket a sebnyalogatással szerezne magának). A
szájkosár a macska esetében egyáltalán nem ajánlott, mert gátolja
az állatot a légzésben, további kellemetlenséget okozva ezzel. A
macskát legkényelmesebben kosárban tudja szállítani.
Állítson össze egy kisállat-elsősegélydobozt!
Szükség esetén jó, ha kéznél van az elsősegélydoboz. Állítson
össze egyet, hogy baj esetén legyen mihez nyúlni. Most segítünk is
Önnek az összeállításban.

Az állatorvos szakember!
Ha úgy látja, hogy kis kedvence beteg vagy megsérült, ne féljen
elvinni az orvoshoz! Minél korábban felismernek egy problémát és
megkezdik a kezelést, annál nagyobb eséllyel fog az állat teljesen
felépülni.
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Legyen
szó
fertőzésekről,
balesetekről
vagy
szervi
megbetegedésekről, az állatorvos segítségét bizonyára Ön is
időről időre igénybe veszi, és ekkor a legutolsó dolog, amivel
foglalkozni szeretne, a pénz. Kisállat-biztosítás csomagjainkkal
azonban megfelelően gondoskodhat kutyájáról vagy macskájáról
a kritikus helyzetekben.

Miért hasznos a kisállat biztosítás?
Az állatorvosi kezelések, műtétek sok pénzbe kerülnek. Ha egyegy betegség kapcsán szükségessé vállnak speciális vizsgálatok
(pl.röntgen, ultrahang, EKG), egy átlagos kórházi kivizsgálás
alkalmával, pár óra alatt könnyen összejöhet akár 50-60 ezer
forintos számla is. Ezért sajnos gyakran fordul elő, hogy
komolyabb helyzetben a drága, de életmentő operációk helyett a
kutya végleges elaltatását kéri a gazda.
Jó hír, hogy már hazánkban is megköthető a kisállat-biztosítás, így
nem kerülhetnek a gazdik olyan helyzetbe, hogy nagyobb vagy
elhúzódó betegség esetén ne tudják finanszírozni kedvencük
létfontosságú orvosi kezelését.

Milyen károk ellen véd a kisállat-biztosítás?
Baleset: Ha kutyáját vagy macskáját baleset éri, akkor a
biztosítási feltételekben leírt módon a Biztosító megtéríti az
orvosi költségeket, így akár teljesen ingyen kezeltetheti
kedvencét.
Betegség: A fajtabetegségeket leszámítva valamennyi betegség
esetén a Biztosító megtéríti azon orvosi költségeket, amelyek a
kisállat kezelésével kapcsolatban felmerültek.
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Felelősség: Amennyiben kedvence valamilyen kár okoz harmadik
félnek, úgy ezen károkat a biztosítási feltételekben leírtaknak
megfelelően a Biztosító megtéríti. A fenti szolgáltatásokkal Ön
komplett védelmet vásárolhat házi kedvencének, hiszen
bármilyen olyan esetben, amely állatorvosi kezelést igényel, lesz,
aki segít Önnek az anyagi terhek viselésében.
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Kisállat-biztosítás megköthető már évi 3.660 Ft-ért*
keverék kutyusok esetén. Ez napi 10 Ft-ot jelent!

A szerződéskötésnek nem feltétele a microchip, erről a gazdi
ráér később gondoskodni.
Szabad orvosválasztás, bármely
szolgáltatásait igénybe vehető.

állatorvosi

rendelő

Legmagasabb csomagot választva 200.000 forintos térítést
is fizet a Biztosító.
Baleset és betegségbiztosítás minden csomagban

Mikor köthetem meg?
Kisállat-biztosítást kizárólag a kutyájára és/vagy macskájára
köthet. Biztosítási védelembe a 6 hónapnál idősebb és 7 évesnél
fiatalabb kisállatot vonhatja be. A már biztosított állat esetében a
biztosítás védelme nem ér véget a korhatár elérésével.

Hol tudom megkötni?
A kisállat-biztosítás pár
aegondirekt.hu oldalán.

lépésben

online

megköthető

az

*A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. Részletekért látogasson el honlapunkra.
Kérjük, mindig figyelmesen olvassa el a biztosítási szabályzatot!
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Felhasznált irodalom

Merck Veterinary Manual 2005
Dr. Karsai Ferenc-Dr. Vörös Károly Állatorvosi Belgyógyászat
Dr. Diószegi Zoltán: Kisállat ortopédia
Dr. Varga János, Dr. Tuboly Sándor. Dr. Mészáros János A
háziállatok fertőző betegségei
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