Metodický list - Postup při zdolávání infekčních chorob koček
V součastné době je možno diagnostikovat (ve střední Evropě) mimo nebezpečných a
zvlášť nebezpečných nákaz více než 25 nákaz koček – virových, bakterielních,
parazitárních, houbových, plísňových. K jejich zdolávání jsou, mimo léčby,
nejvhodnější opatření obdobná těm, jaká jsou nařízena při zdolávání nebezpečných
nákaz, jak je uvádí Zákon 166/99 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících
zákonů (veterinární zákon) a Vyhláška 342/2012Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o
přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu
některých odborných veterinárních činností .
Chovatel koček je povinen udržovat chované kočky v dobrém zdravotním stavu a
kondici, bránit možnosti nakažení přenosnými chorobami dostupnou vakcinací a
optimálním způsobem chovu.
Chovatel koček, u kterých bylo veterinárním lékařem vysloveno podezření z nakažení
nebo prokázána nákaza chorobou přenosnou na kočky, je povinnen zavést nutná
karanténní opatření, která určí ošetřující veterinární lékař, případně orgány státní
veterinární správy v případě nákaz povinných hlášením (zveřejňuje je SVS podle
momentální nákazové situace). Ošetřující lékař nemá pravomoc ovlivňovat nakládání
chovatele s nemocnými zvířaty a veškeré jeho instrukce mají charakter doporučení.
Pokud chovatel nákazovou situaci v chovu nezvládá a potřebuje pomoc nebo radu,
informuje o této situaci spolu s návrhem plánu karantény Komisi pro zdraví a pohodu
(KZP). Komise se angažuje v problému také v případě, kdy je zjevné, že chovatel
nekoná v souladu s obecně platnými veterinárními a hygienickými předpisy.
V tom případě KZP schvaluje konkrétní návrh karanténního plánu a zasílá souhlasné
vyjádření s konkrétním plánem karantény či vyjádření s eventuálními připomínkami a
požadavky na doplnění příslušnému chovateli. Lhůta na vyjádření KZP jsou 2 pracovní
dny. Případný doplněný plán karantény zasílá zpět chovatel KZP ve lhůtě 2 pracovních
dnů. Dohled nad průběhem karantény v chovu zajišťuje zainteresovaný veterinář,
případně odborný člen KZP.
Karanténa chovu se týká všech zvířat držených chovatelem osobně nebo členy jeho
domácnosti. V průběhu karantény nesmí chovatel ani členové jeho domácnosti
vystavovat kočky ze svého chovu, působit aktivně v jakékoliv funkci na výstavě
koček, prodávat, předávat nebo přemísťovat zvířata, krýt cizí kočky, dávat svoje
kočky ke krytí k jinému chovateli a ani krýt své vlastní kočky vlastními kocoury,
používat služeb kočičího penzionu, přijímat v chovatelském zařízení návštěvy apod.,
až do úplné likvidace nákazy dle schváleného karanténního plánu. Návrh na ukončení
karantény chovu k určitému datu podává veterinář, který karanténu uložil, případně
ve spolupráci s KZP na základě splnění podmínek uvedených v plánu karantény.
Chovatel je osobně zodpovědný za zavedení potřebných opatření zamezující šíření
onemocnění a má povinnost na vyzvání předložit KZP požadovanou zdravotněveterinární dokumentaci ve lhůtě 2 pracovních dnů.
Má-li třetí osoba podezření na to, že chovatel se prostřednictvím vystavování, prodeje
a jiných aktivit s nemocnými kočkami dopouští šíření nakažlivých nebo jiných
onemocnění, má možnost se obrátit na místně příslušnou krajskou veterinární správu,
do jejíž pravomoci tato problematika spadá. Jakékoliv zveřejňování těchto podezření
je nežádoucí.

