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SKRB ZA ZDRAVJE PROSTOŽIVEČIH MAČK
Presnete mačke ... V resnici pa zelo prijetne, neskončno radovedne in pozorne družabnice, nikomur
dolžne ničesar, veliko dajejo in malo zahtevajo. Žal pa se njihovi ljubitelji mnogokrat premalo zavedajo,
da so za njih in njihovo početje tudi odgovorni. Veliko preveč se jih znajde na cesti, prepuščenih
samim sebi, brez nadzora in najnujnejše oskrbe, kaj šele preventive. V našem skupnem interesu bi
moralo biti, da je število teh ti. prostoživečih mačk v razumnih mejah in še zlasti, da so te mačke
zdrave. Kajti, če jih je preveč - sploh pa, če so med njimi tudi bolne - so možnosti za širjenje
najrazličnejših bolezni še toliko večje. To, da se jih samo hrani in zanje ne poskrbi celostno, žal ni
dovolj. Osveščanje ljudi ter osnovna zdravstvena preventiva sta ključnega pomena za reševanje te
pereče problematike.
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 NEKAJ NAJPOGOSTEJŠIH ZDRAVSTVENIH PROBLEMOV PROSTOŽIVEČIH MAČK:
1. Mikrosporija je nalezljivo glivično obolenje kože prenosljivo tudi na ljudi. Opaziti je ogoljene
oz. plešave lise, prekrite z luskavico, najpogosteje po glavi, uhljih, licu in vratu.

Bolezen je pogojne narave in jo preprečujemo z zagotavljanjem dobrih rejskih pogojev in
visokega nivoja splošne odpornosti živali (kvalitetna prehrana, odsotnost parazitarnih in drugih
obolenj, ki slabijo obrambne sposobnosti organizma). Če je bolezen potrjena, je potrebno
omejiti gibanje okuženih živali, ločiti bolne od zdravih, obolele ustrezno zdraviti ter zagotoviti in
vzdrževati primerne higienske razmere. Terapija traja vsaj 6 tednov, lahko pa tudi več
mesecev. Če teh pogojev ni mogoče zagotoviti, svetujemo evtanazijo obolelih živali.
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2. Nalezljive bolezni, ki se prenašajo med mačkami (mačja kuga, mačji prehlad). Obolenja
so nevarna necepljenim mačkam, ne glede na starost. Bolne mačke zavračajo hrano, driskajo,
bruhajo, smrkajo, kihajo, imajo vnete oči, pogosto pa se tudi slinijo zaradi razjed po dlesnih in
jeziku. Obolele živali se ob ustrezni terapiji in primerni negi sicer pozdravijo, je pa treba
upoštevati dejstvo, da jih več kot 80% ostane trajno latentno (skrito) okuženih in predstavljajo
pomemben vir infekcije za druge mačke.

Bolezni preprečujemo z rednimi preventivnimi cepljenji. Bolne mačke predstavljajo vir okužbe
zato jih je potrebno izolirati in ustrezno zdraviti.

3. Mačja levkoza (FeLV) je neozdravljiva virusna bolezen mačk, ki slabi njihove obrambne
mehanizme. Prenaša se predvsem z direktnim kontaktom, lahko pa se od matere okužijo še
nerojeni mladiči ali pa stari nekaj dni s pitjem mleka. Od okužbe do pojava bolezenskih znakov
lahko mine tudi več let. Bolna mačka je apatična, nima pravega teka, pogosto je tudi
slabokrvna. Zaradi oslabele telesne obrambe je zelo občutljiva za številne druge bolezni.
Pogosto zboli tudi za rakom.

Bolezen preprečujemo z rednimi preventivnimi cepljenji. Pred prvim cepljenjem je potrebno
opraviti pregled krvi in potrditi, da mačka še ni bila v stiku z virusom. Bolne mačke
predstavljajo vir okužbe zato jih je potrebno izolirati ter jim nuditi ustrezno nego in podporno
terapijo. Če teh pogojev ni mogoče zagotoviti, je smiselno in etično oboleli živali skrajšati
trpljenje z evtanazijo.
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4. FIV ali ti. FAIDS povzroča virus soroden virusu humanega AIDS-a, ki slabi imunski sistem.
Bolezen ni ozdravljiva in tudi cepiva proti njej še ni. Virus se nahaja v krvi in slini, s katero se
tudi največkrat prenaša, še zlasti z ugrizi ob pretepih.

Bolne mačke predstavljajo vir okužbe zato jih je potrebno izolirati in jim nuditi ustrezno
podporno terapijo. Če teh pogojev ni mogoče zagotoviti, jim je smiselno in etično skrajšati
trpljenje z evtanazijo.

5. Notranji zajedavci (gliste, trakulje) škodujejo mačkam na različne načine, razen tega pa
zmanjšujejo tudi njihovo odpornost proti drugim boleznim. Prenašajo se z ene živali na drugo,
neposredno ali posredno, največkrat preko miši, podgan, ptic, hroščev, bolh ali drugih
insektov. Prizadete mačke so v slabi kondiciji, imajo povečan trebuh, nesvetleč kožuh in
pogosto tudi drisko.

Za preprečevanje širjenja glistavosti in trakuljavosti je zelo pomembno redno in sistematično
odpravljanje teh zajedavcev s pomočjo učinkovitih zdravilnih sredstev.

6. Zunanji zajedavci (bolhe, klopi, garje) povzročajo huda vnetja kože in sluhovodov ter s tem
resne zdravstvene težave. Klopi prenašajo povzročitelje številnih nevarnih bolezni (npr.:
borelioze, erlihioze, babezioze, ipd.), bolhe pa širijo tudi trakulje zato je nadzor nad njimi zelo
pomemben zaradi preprečevanju ponovnih okužb s temi črevesnimi zajedavci.

Za preprečevanje tovrstnih obolenj je zelo pomembno redno in sistematično odpravljanje
zunanjih zajedavcev s pomočjo učinkovitih zdravilnih sredstev.
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7. Poškodbe zaradi medsebojnih spopadov, prometnih nesreč ...

Poškodovane živali je potrebno pravočasno in ustrezno oskrbeti ter jim v času okrevanja nuditi
primerno nego. V primeru hujših poškodb in v primerih, ko ni mogoče zagotoviti ustreznega
zdravljenja, jim je smiselno in etično čimprej skrajšati trpljenje z evtanazijo.

 OSNOVNI PREVENTIVNI UKREPI ZA DOBROBIT PROSTOŽIVEČIH MAČK:
1. Osveščanje ljudi glede zaščite živali pred mučenjem in odgovornega skrbništva naj bi se
začelo že v otroških vrtcih in osnovnih šolah, lokalne skupnosti pa naj bi v sodelovanju s
pristojnimi zavetišči, prostovoljnimi društvi in veterinarsko službo pripravile programe za
zdravstveno varstvo prostoživečih živali.
2. Prostoživeče mačke bi morale biti mikročipirane, poleg ustrezne prehrane pa potrebujejo
tudi nadzor nad številčnostjo, boleznimi in poškodbami.
3. Divje razmnoževanje prostoživečih mačk je potrebno preprečiti s sterilizacijami oz.
kastracijami.
4. Prostoživeče mačke morajo biti proste mikrosporije.
5. Prostoživeče mačke morajo biti proste neozdravljivih nalezljivih bolezni (FeLV/FIV).
6. Prostoživeče mačke morajo biti vakcinirane proti njihovim najnevarnejšim virusnim
boleznim (mačja kuga, mačji prehlad, mačja levkoza).
7. Prostoživeče mačke morajo biti redno in učinkovito tretirane proti notranjim in zunanjim
zajedavcem.
8. Nesterilizirane prostoživeče mačke morajo biti še posebej zdrave, proste zajedavcev in
ustrezno vakcinirane kajti zdravje mladičev se začne pri njih.
9. Bolne in poškodovane živali je potrebno pravočasno in ustrezno zdraviti ter jim v času
okrevanja nuditi primerno nego. V primerih, ko ni mogoče zagotoviti ustreznega
zdravljenja, v primeru hujših poškodb, neozdravljivih nalezljivih bolezni ali agonije, pa jim
je smiselno in etično čimprej skrajšati trpljenje z evtanazijo.

Ali ne bi bilo bolje imeti mačk le zato, da prinašajo veselje?

Pripravil: mag. Marjan Tacer, DVM

