
Mezi chovateli stále převládá názor, 
že léčba papoušků veterinářem nemá 
příliš smysl, je drahá, neúčinná a  větši-
nou nekončí dobře. Změnit tento zažitý 

názor z  dob, kdy byla aviární medicína 
v plenkách a  léčba se prováděla vícemé-
ně metodou pokus/omyl, dávky léků se 
odvozovaly od dávek pro psy a  kočky 

(naprosto chybně) a většina veterinárních 
lékařů nechtěla mít s  ptačími pacienty 
nic společného, je a  bude běh na dlou-
hou trať. Ale doba se posunula dopředu 

Důkladné ohledání v sedaci

I beznadějné případy nemusí být 
beznadějné

Detail poranění spodního zobáku při prvním vyšetření

Levá strana zobáku s poraněnou nozdrou a bez patraPo očištění je vidět, že zbytky horního zobáku jsou velmi nestabilní
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a  s  ní i  úroveň ptačí medicíny a  pově-
domí veterinárních lékařů o  opeřených 
pacientech. Na naší alma mater je už přes 
deset let zavedena výuka medicíny exotů 
a  málokterý absolvent neumí s  papouš-
kem provést aspoň základní manipulaci 
a vyšetření.

Na uvedeném příkladu bych vám chtě-
la ukázat, že i zdánlivě bezvýchodné stavy 
lze řešit, ptákům už umíme pomoct a ne 

vždycky je stav tak beznadějný, jak se 
může chovateli jevit.

Ukousnutý zobák
Samice amazoňana modročelého 

náhle zaútočila na své mládě, které asi 
před měsícem vylétlo z  budky. Ukousla 
mu většinu horního zobáku, dramaticky 
pohmoždila ozobí a spodní zobák. Mládě 
majitel odchytil, bylo odborně ošetře-

no na jiném pracovišti a  na zobák byl 
aplikován akrylát. Mládě si po několika 
dnech nanesený akrylát vylomilo a  ještě 
víc pohmoždilo torzo zobáku. Stav zobá-
ku byl velmi špatný, zůstalo jen něko-
lik úlomků horního a  na spodním byla 
relativně velká rána. Jednou z  úvah co 
dál byla i možnost euthansie. Vzhledem 
k dobré kondici a velké ochotě majitele se 
o mládě postarat i přes možný celoživotní 

Stav při poslední kontrole, měkké tkáne jsou čisté bez nekróz, všechny 
defekty se hojí a papoušek je schopný zobák i používatStav při druhé narkóze a odstranění nekrotické tkáně

Detail defektu spodního zobáku po odstanění mrtvé tkáně Opětovné překrytí defektů na horním i spodním zobáku

KONTAKT:
Miloš Novotný, Sudice 68

675 73 Rapotice
tel.: 607 769 855

e-mail: milotny@centrum.cz

WWW.DREVOVYROBKY.EU

Králíkárny, kurníky, altány, pergoly, stání na auta, zahr. chatky, včelařské 
potřeby, domky, udírny, holub. potřeby, stáje, krmelce, budky pro všechny 
druhy ptáků, hmyzí sortiment aj.

Dřevovýrobky – Miloš Novotný

Výrobky je možné vidět: 2. neděli v měsíci – trhy Kolín-Štítary, 3. neděli v měsíci – výstaviště Floria Kroměříž
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hendikep jsme se ale dohodli na odložení 
euthanasie na neurčito.

Mláděti jsme v  celkové anestézii 
očistili a vyčistili rány, odstranili kous-
ky nekrotické tkáně a značně nestabilní 
zbytky horního zobáku spojili hmotou 
používanou ve stomatologii. Dostalo 
antibiotika kvůli hrozící infekci měk-
kých i  tvrdých tkání (nemohli jsme 
vyloučit možnou infekci kostěného 
podkladu) a  léky proti bolesti a  záně-
tu. Mládě po probuzení téměř hned 
začalo přijímat potravu – na kousky 
nakrájené ovoce a namočené granule – 
a  bylo umístěno do bedny s  hladkými 
okraji, aby si nemohlo zobák dál trau-
matizovat o pletivo a o bidla. Po týdnu 
jsme zopakovali ošetření v  anestézii. 
Po odstranění „zubařské“ hmoty bylo 
nutné opět odstranit kusy nekrotické 
(mrtvé) tkáně, kolem které ale už začí-
nal proces hojení. Po vyčištění ran byla 
znovu aplikována hmota a  mládě bylo 
umístěno do voliéry s okachlíkovanými 
zdmi a  polykarbonátem místo pletiva. 
Amazoňan dále prospíval, bez problé-

mů žral ovoce, zeleninu, piškoty, namo-
čené granule a po dalších 14 dnech jsme 
zopakovali ošetření v  narkóze. Tento-
krát už nebylo možné aplikovat hmotu 
na zbytky horního zobáku, z  toho už 
zůstaly opravdu jen zbytky. Nicmé-
ně se rány scelily, překousnuté horní 
patro postupně vygranulovalo a i defekt 
v dolním zobáku se hojil, ačkoli samot-
ná díra do rohoviny bude muset odrůst.

V současné době mládě prospívá, stále 
přibývá na váze, chová se normálně a uvi-
díme, jestli na horní čelisti zůstalo dost 
tkáně, aby se znovu začala tvořit roho-
vina. I  pokud ne, papoušek je naprosto 
samostatný a  ačkoli je jeho chov spojen 
s  trochu větší péčí, vede plnohodnotný 
život.

Chtěla bych velmi poděkovat MVDr. 
Heleně Vaidlové za doporučení a odbor-
nou pomoc při řešení tohoto případu.

MVDr. Jana Leimerová
veterinární ambulance
U Sv. Barbory Zábřeh

www.veterinazabreh.cz

MVDr. Jana Leimerová
Komenského 18a, 789 01 Zábřeh
e-mail: leimerova@veterinazabreh.cz

veterinární ambulance
pro psy, kočky, plazy,
malé hlodavce,
králíky, fretky
a exotické ptactvo

Veterinární ambulance

U SVATÉ BARBORY

Stav zobáku po vylomení akrylátu Druhá narkóza, stav před odstraněním fixační hmoty
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