CEPLJENJE MAČK V VEČJIH POPULACIJAH
(ZAVETIŠČA, MAČKARNE)
Cepljenje mačk pred nalezljivimi boleznimi je v večjih populacijah še posebej pomembno, saj je tveganje za
prenos bolezni večje, obenem pa so mačji virusi tudi zelo prilagodljivi. Strokovnjaki – veterinarski imunologi so
pripravili protokol za cepljenje mačk v t. i. mačkarnah, v katerih živi skupaj večje število mačk.
Vse mačke vključno z mačkami v mačkarnah je nujno cepiti proti t. i. »core« nalezljivim boleznim. To so: mačja panlevkopenija oz. mačja kuga, ki jo povzroča mačji parvovirus (FPV), herpesvirusna infekcija zgornjih dihal, ki jo povzroča mačji herpes virus (FHV), in infekcija zgornjih dihal, ki jo povzroča kalici virus (FCV). Na voljo so tudi cepiva proti drugim nalezlijivim
boleznim, kot so: okužba z bakterijo Bordetella bronchiseptica, okužba s klamidijo Chlamydophila felis in mačja levkoza, ki
jo povzroča virus mačje levkemije (FeLV). V dobro organiziranih in vzdrževanih mačkarnah cepljenje proti tem boleznim ni
potrebno, saj organizacija in preventivna higiena zadostujeta za preprečitev razvoja bolezni pri mačkah.
CEPLJENJE
Priporočila WSAVA za cepljenje mačk (2010) proti FPV, FHV
in FCV:
• Mladiči naj bi bili prvič cepljeni v starosti 8-9 tednov in
nato ponovno s presledkom 3-4 tedne. Zadnji odmerek
cepiva naj bi dobili med 14. in 16. tednom starosti.
• Vse mačke naj bi bile ponovno cepljene 12 mesecev po
zadnjem otroškem cepljenju.
• Ponovitvena cepljenja proti parvovirusu naj se ne ponavljajo pogosteje kot na 3 leta, ker je imunost po cepljenju
dolgotrajna.
• Pri odrasli mački, ki je bila cepljena kot mladič, nato ponovno po enem letu, pozneje pa ni bila več redno cepljena, se priporoča samo eno ponovitveno cepljenje.
• Odraslo mačko, za katero ne vemo, kako in če sploh je
bila cepljena, cepimo 2-krat s presledkom 3-4 tedne.

MAČKARNE
Ko prispe v mačkarno nova mačka, je tveganje za prenos
bolezni visoko. Zato so potrebni dodatni varnostni ukrepi.
Maksimalno zaščito ji lahko omogočimo, če jo cepimo 1-2
meseca pred prihodom v mačkarno.
Če je bila mačka prvič cepljena po opisanem programu (vsaj
2 odmerka s presledkom 3-4 tedne) in je bilo cepljenje prvič
ponovljeno znotraj 12-ih mesecev po otroškem cepljenju, je
lahko ponovno cepljena kadarkoli, ne glede na to, koliko časa
je minilo od zadnjega cepljenja. Dva tedna po tem ponovnem cepljenju lahko gre v mačkarno. Cepljenja naj bi bila
redno zabeležena, priporočeno je tudi mikročipiranje mačk.
Iz razpredelnice je razvidno, kdaj je priporočljivo cepiti mačko v različnih okoliščinah.
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program cepljenja za mačkarne
(temelji na Smernicah cepljenja WSAVA 2010)
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Če je bila mačka prvič cepljena
po programu (z najmanj dvema
odmerkoma) in je bilo cepljenje
prvič ponovljeno znotraj 12-ih
mesecev po otroškem cepljenju, je lahko ponovno cepljena
kadarkoli, ne glede na to, koliko
časa je minilo od zadnjega cepljenja. V mačkarno lahko gre
dva tedna po tem ponovnem
cepljenju.
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