T ím sí ní pejsek Nely bude žít
Unikátní operaci malého št n te provedl ve st edu 25. února na táborské klinice Karakal tým
veterinárních léka pod vedením Aleše Kocáby.
Veteriná i operovali t ím sí ního bolo ského psíka, který trp l vrozenou vývojovou vadou
srdce. Majitelé fenky Nely si všimli, že se psík p i h e zadýchává a rychle se unaví. Pomocí
kardiologického vyšet ení zjistil veteriná p í inu, neuzav enou tepennou du ej. Ta spojuje
plicní tepnu s aortou a je nezbytná pro vývoj plodu. Krátce po narození se však tato cévní
zkratka uzavírá. Pokud není tato vada lé ena, kon í vždy smrtí. Rodin z Mezna na pejskovi
záleželo a jeho lé ení už nebylo v silách jejich veterinárního léka e. Doporu il jim však
konzultovat vše s táborskou klinikou Karakal.
Tam léka i v p ípad Nely rozhodli, že je nutné p istoupit k chirurgickému zákroku, pokud
má dostat šanci. Takovéto operace provád jí specializovaná za ízení v Praze a v Brn .
Táborská klinika však disponuje vybavením pro um lou plicní ventilaci a mají zde i
p ístroje, které umož ují sledovat stav pacienta b hem operace i po ní. Zbývalo tedy už jen
rozhodnutí, zda p istoupit k zákroku, který se zde nikdy zatím neprovád l. A to v Karakalu
padlo. Operace, p i níž byla vada psíka chirurgicky odstran na, trvala jeden a p l hodiny.
Podle Aleše Kocáby je toto onemocn ní pom rn asté, nicmén se v tšinou nelé í. P í inou
je jednak technická náro nost zákroku, jeho dostupnost a zanedbatelná není ani cena. Taková
operace stojí mezi patnácti až dvaceti tisíci korun. "K malým št at m si ješt majitelé
obvykle nevytvo í tak silné citové vazby jako ke svým dlouholetým spole ník m a tudíž se
ani o jejich záchranu za cenu takových náklad p íliš nesnaží," vysv tluje léka další
okolnosti, pro se tyto operace tak asto neprovád jí.
Nely se zatím úsp šn zotavuje, eká ji ješt poslední kontrola a poté ji klinika Karakal
p edá do pé e rodinného veteriná e.
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