
Postup pri poranení človeka zvieraťom 

 

 

1.VLASTNÍK ALEBO DRŽITEĽ A ZVIERA SÚ ZNÁME  

a) zviera je vakcinované - vlastník alebo držiteľ zabezpečí na vlastné náklady veterinárne 

vyšetrenie zvieraťa na 1., 5. a 14. deň od poranenia, počas tejto doby akúkoľvek zmenu 

zdravotného stavu zvieraťa je jeho držiteľ povinný okamžite hlásiť vyšetrujúcemu 

súkromnému veterinárnemu lekárovi,  

b) zviera je nevakcinované - vlastník alebo držiteľ zabezpečí na vlastné náklady veterinárne 

vyšetrenie zvieraťa na 1., 5. a 14. deň od poranenia počas tejto doby akúkoľvek zmenu 

zdravotného stavu zvieraťa je jeho držiteľ povinný okamžite hlásiť vyšetrujúcemu 

súkromnému veterinárnemu lekárovi, v prípade negatívneho klinického nálezu, zviera sa 

zavakcinuje na náklady vlastníka alebo držiteľa  

 

2. VLASTNÍK ALEBO DRŽITEĽ NIE JE ZNÁMY, ZVIERA JE ZNÁME  

a) odchytené zviera sa izoluje, zabezpečí sa veterinárne vyšetrenie zvieraťa na 1., 5. a 14. deň 

od poranenia, v prípade akýchkoľvek podozrivých klinických príznakov a zmenách správania 

sa zviera usmrtí a bezodkladne zašle na laboratórne vyšetrenie,  

b) v prípade, že sa nezistí vlastník alebo držiteľ zvieraťa, vyšetrujúci veterinárny lekár vystaví 

veterinárne osvedčenie o vyšetrení zdravotného stavu zvieraťa, ktoré poranilo človeka alebo 

zviera. 

VETERINÁRNE OSVEDČENIE O VYŠETRENÍ ZDRAVOTNÉHO STAVU 

ZVIERAŤA, KTORÉ PORANILO ČLOVEKA IHNEĎ ODOVZDAŤ 

OŠETRUJÚCEMU LEKÁROVI PORANENEJ OSOBY! 



V indikovanom prípade (klinické príznaky zhodné s príznakmi besnoty alebo usmrtené 

zviera) veterinárny lekár zašle vzorku celého malého zvieraťa, hlavu mäsožravca alebo 

malého prežúvavca na laboratórne vyšetrenie.  

3. VLASTNÍK ALEBO DRŽITEĽ A ZVIERA SÚ NEZNÁME A TEDA ZVIERA NIE 

JE MOŽNÉ VYŠETRIŤ 

 

 

 

 
 

 

WHO klasifikácia kontaktov človeka so zvieraťom podozrivým z besnoty a pokyny pre 

preventívnu liečbu ľudí podľa závažnosti poranenia 

 

Kategória 

kontaktu 

Typ kontaktu s voľne žijúcim alebo domácim zvieraťom, 

u ktorého je pravdepodobná alebo potvrdená besnota, 

alebo so zvieraťom, ktoré nemôže byť dané na veterinárne 

pozorovanie 

Odporúčaná liečba 

I. 
chytanie alebo kŕmenie zvieraťa človekom alebo obliznutie 

neporušenej kože človeka zvieraťom 

Žiadna, ak je k dispozícii 

spoľahlivá anamnéza. 

II. 

kontakt zubov zvieraťa s nekrytou kožou človeka, malé 

škrabance alebo odrenie kože človeka bez krvácania 

spôsobené zvieraťom, obliznutie alebo potriesnenie poranenej 

kože človeka slinami zvieraťa 

Bezodkladná imunizácia 

III. 

hlboké pohryznutie alebo poškriabanie človeka zvieraťom, 

obliznutie alebo potriesnenie sliznice človeka slinami 

zvieraťa. 

Bezodkladná imunizácia a 

podanie imunoglobulínov 

 


