
Informácie pre majiteľov psov ohľadom vakcinácie 

Z dôvodu zvýšeného výskytu smrteľného ochorenia PARVOVIRÓZY v regióne Spiš, sme pre vás 

pripravili informačný leták o tom, ako vakcináciou ochrániť Vášho psa. V prípade záujmu 

o vakcináciu proti parvoviróze sa informujte u veterinárneho lekára pri vakcinácii proti besnote. 

Medzi ďalšie preventívne ošetrenie patrí pravidelné ošetrenie proti endoparazitom- odčervenie 

a ošetrenie proti ektoparazitom- blchy, kliešte. 

Vakcinačný program psov sa začína spravidla vo veku 8 týždňov, mačiek vo veku 9 týždňov s 

následnými revakcináciami v intervale 2-3 týždňov, počas ktorých je rozširované spektrum infekčných 

chorôb, voči ktorým sa imunizujú. Psíkov očkujeme proti psinke, infekčnej hepatitíde, parvoviróze, 

parainfluenze a leptospiróze. Mačky vakcinujeme proti infekčnej rinotracheitíde, kaliciviróze, 

panleukopénii a chlamydofilóze. Dospelé psy a mačky sú revakcinované v pravidelných ročných 

intervaloch. 

Psy, mačky a fretky staršie ako 3 mesiace sa očkujú aj proti besnote. 

Toto očkovanie je povinné zo zákona. 

Prečo by sme mali nášho miláčika vakcinovať? 
Existuje široká paleta smrteľných infekčných ochorení, z toho veľké množstvo tých, proti ktorým 

žiadna vakcína neexistuje. Preto by sme mali využiť aspoň tú možnosť, ktorú máme a zaočkovať proti 

tým ochoreniam, ktorým sa dá zabrániť. Obzvlášť dôležitá je vakcinácia mláďat a starých zvierat. Často 

sa stretávame aj s otázkou, či je potrebné vakcinovať staršie zvieratko, ktoré už nechodí na dlhé 

prechádzky a väčšiu časť života trávi v byte alebo dome - áno, je. Infekcia môže nastať veľmi rýchlo, aj 

staré zvieratko vonku oňucháva všetko možné, takisto môžu vírusy nájsť cestu do vášho bytu na 

oblečení a topánkach. 

 

Vakcinácia proti infekčným chorobám: 

Psinka 
 je akútne infekčné ochorenie s vysokou úmrtnosťou. Infikovaní jedinci vylučujú tento vírus 

všetkými telesnými tekutinami, ktorými sa môžu nakaziť ďalší jedinci. Priebeh ochorenia môže byť 

rôzny a môže zanechať trvalé následky a dokonca skončiť smrteľne. 

 

Parvoviróza 
             je nákazlivé infekčné ochorenie, ktoré postihuje hlavne mláďatá vo veku 6 až 12 týždňov, 

nevakcinované jedince a môže končiť smrťou.  
Prenos nastáva priamo, kontaktom s chorým jedincom, ale aj nepriamo. Prejavuje sa predovšetkým 

horúčkou, zvracaním a úpornou krvavou hnačkou. U mláďat mladších ako 2 týždne postihuje srdcový 

sval a spôsobuje náhle úmrtia.  Aj napriek intenzívnej terapii je ochorenie veľmi závažné a často 

končí smrťou. 

 

Infekčná hepatitída (HCC, Hepatitis contagiosa canis) 
          Je infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje horúčkou, nechutenstvom, bolestivosťou brucha, často 

aj hnačkou a zvracaním. Postupne sa vyvíja žltačka, konečným štádiom je orgánové zlyhanie a smrť. 

 

Leptospiróza 
            Leptospiróza je vysoko infekčné bakteriálne ochorenie, ktorého pôvodca prežíva hlavne v 

stojatej vode. Baktérie sa vylučujú močom infikovaných psov a malých hlodavcov. Leptospiróza je 

zoonóza, čiže ochorenie prenosné aj na ľudí. Ochorenie môže prebiehať v rôznych formách, od 

miernej po akútnu, ktorá končí zlyhaním pečene a obličiek. 



 

Vakcinácia 

sa bude v našej obci konať 

dňa 17.9.2022 ( sobota) o 8,00 hodine 

za obecným úradom. 

 

Vakcináciu vykoná: MVDr. Petra Pavlovská 
 

 


