
Lista pytań pochodzi ze strony:  www.actionforrabbits.co.uk , a została przetłumaczona przez Bartka 
Michalaka.

Znasz weterynarza, który w jakikolwiek sposób interesuje się królikami?

A Tak!

Pytania do zadania weterynarzowi:

Q Jak często masz kontakt z królikami? Dziennie? Tygodniowo?

A Idealnie liczby powinny być dość wysokie, ale wszystko będzie zależeć od tego, gdzie 
mieszkasz (tereny miejskie wiejskie / miejskie). Najlepiej by było tak, że weterynarze  
spotykają przynajmniej parę królików codziennie. Jeśli jest to mniej, może się okazać, że 
będziem problem z  uzyskaniem wystarczającej ekspozycji na bardziej skomplikowanych 
przypadkach lub nawet, aby uzyskać dobrą wiedzę na temat najbardziej podstawowych 
chorób.

Q Czy mój królik potrzebuje szczepienia? 

A Odpowiedź powinna być zdecydowane TAK dla myksomatozy  i pomoru króliczego, ale z 
zastrzeżeniem, że królik musi być w dobrym stanie zdrowia, aby ją dostać i dlatego ważne 
jest aby przeprowadzić pełną kontrolę zdrowia przed podaniem. Na myksomatozę i pomór 
podaje się różne szczepionki(zależy od weterynarza), są to: Pestorin Mormyx i Nobivac 
Myxo-RHD.

A weterynarz, który mówi, że domowy królik nie potrzebuje szczepienia chyba nie rozumie, 
jak obie choroby są przenoszone i należy unikać go za wszelką cenę. Myksomatoza i pomór
są przenoszone przez owady i ich gryzienie. I tak będąc w pomieszczeniu które jest 
chronione przed owadami nasz uszak może się zarazić pomorem, ponieważ jest on 
przenoszony przez wiatr, w sianie, przez bezpośredni kontakt, dzięki czemu można go nosić 
na odzieży, obuwiu i ciele.

Q  Czy powinienem wykastrować królika?  

A Odpowiedz znów powinna być TAK. Każdy weterynarz powinien polecić tę procedurę dla 
obu płci męskiej i żeńskiej u zdrowych królików. Istnieje wiele pozytywów z kastracji, 
zarówno pod względem behawioralnym i zdrowotnym dobry weterynarz króliczy będzie o 
tym wiedzieć. Nie wykastrowane króliki są zagrożone ciążą cechami  zachowania, które 
mogą sprawić, że króliki zaczną być niepożądane, nie do opanowania i nie do połączenia z 
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innymi przedstawicielami swojego gatunku. Oczywiście można go również uchronić je przed 
cierpieniem z zachorowaniem na raka macicy lub jąder.

 Unikać weterynarza, który nie jest w stanie lub nie chce przeprowadzać tego zabiegu, 
ponieważ nie wróży dobrze jeśli procedura bardziej inwazyjna lub skomplikowana jest 
wymagana dla Twojego królika w przyszłości.

Q Czy regularnie wykonuje zabiegi kastracji?  

A To może być dobrym miernikiem zainteresowania i zdolności weterynarzy. A weterynarza, 
który wykonuje udane zabiegi kastracji często będą mogli je bardziej efektywnie wykonywać 
i dlatego królik jest krócej znieczulony co jest zdrowsze dla królika. Królicze kastracje siłą 
rzeczy nie są tanimi zabiegami ze względu na wykorzystanie leków, poświęcenie czasu 
zaangażowanie personelu. Cena zabiegu nie może być i zbyt niska i zbyt wysoka.

Choć może się to wydawać trudne pytanie do zadania, teraz byłby dobry moment, aby 
zapytać, czy weterynarz traci żadnych królików w znieczuleniu podczas zabiegu kastracji, a 
jeśli tak, to ile i dlaczego. Wszelkie procedury przeprowadzane w znieczuleniu są zawsze 
ryzykowne, ale generalnie zabieg na zdrowym króliku powinien zostać przeprowadzony 
bardzo dobrze w doświadczonych rękach.

Q Czy weterynarz jest w stanie przyjąć poza normalnymi godzinami pracy?

A Jak wiadomo, króliki bardzo dobrze ukrywają to, że im coś dolega. Ważne jest aby 
weterynarz którego szukamy miał jakiś kontakt w razie potrzeby.

Q Z czym masz najwięcej do czynienia u królików, jakie to problemy?

A Najczęstsze rzeczy , które z którymi weterynarz ma do czynienia to infekcja (oka / nosa, 
rany), rany, problemy stomatologiczne, ropnie, wzdęcia, zastój jelita (gdzie jelito przestanie 
się poruszać, króliki mógł przestać jeść / załatwiać się).

Q Czy wiesz o Encephalitzoon Cuniculi? (E.C)

A 80% jest nosicielami tego pasożyta, ale nadal nie jest powszechnie rozumiany i znany 
przez właścicieli królika, a także weterynarzy. Dobrzy króliczy weterynarze będą wiedzieli o 
nim i będą wiedzieli jak rozpoznać i jakie działania podjąć w razie potrzeby.

Q Jakie leczenie zaproponujesz w przypadku problemów z zębami?

A Króliki, które mają dobrą dietę nie często wymagają jakiegokolwiek leczenia 
stomatologicznego, chyba, że to z powodu problemów wieku lub tych ze złej hodowli i 
predyspozycją do wady zgryzu itp Twój kompetentny weterynarz powinien być w stanie 
zaproponować zmiany diety, które pomogą z wczesnymi oznakami problemów 
stomatologicznych. Często, gdy dostrzeżone na tyle wcześnie, aby uniknąć inwazyjnego 
leczenia stomatologicznego. Jeśli weterynarz mówi tylko będą musiały zostać wykonane 
"przycięcia", należy wyjaśnić, co rozumiemy przez przycięcia. Obcinanie nie jest 
odpowiednim sposobem leczenia problemów stomatologicznych u królików. Czasami lekarz 
weterynarii będzie w stanie zdiagnozować problemy z zębami na początku i zaproponować 
złagodzenie bólu z wyprzedzeniem zanim zacznie przeprowadzać zabieg stomatologiczny.



Q Jakiego leczenia podejmie się Pan/i w razie zaprzestania jedzenia?

A Królik, który przestał jeść (znane jako niedrożność jelita) jest ciężko chorym królikiem. 
Zastój jelita nie jest samoistny a jest objawem, tego, że coś złego się dzieje z organizmem 
innego. Dobry weterynarz często zaczyna od leczenia objawów przed próbą ustalenia 
przyczyny, ponieważ zastój może stanowić zagrożenie dla życia czas jest niezwykle ważny. 
Po ustabilizowaniu dobry weterynarz spróbuje dowiedzieć się, dlaczego królik nie je. To 
może być z wielu powodów, a każda przyczyna będzie wymagać różnych zabiegów; dobry 
weterynarz będzie w stanie wyjaśnić podstawowy plan opieki, który może być wykorzystany.

Istnieje wiele innych pytań, które warto zadać nowemu weterynarzowi, aby ocenić, czy on jest  
doświadczony i kompetentny, i jest mało prawdopodobne, że będziesz w stanie uzyskać dobre 
odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania, kiedy będziesz dzwonić po raz pierwszy. Większość 
personelu recepcji nie będzie medycznie przeszkolona i nie będzie w stanie dać natychmiastowej 
odpowiedzi. Dobrym pomysłem jest, aby zamówić u weterynarza na kontrolę zdrowia i wykorzystać 
ten czas, aby zadać kilka pytań u weterynarza podczas wizyty. Jeżeli nie jesteś zadowolony z 
odpowiedzi, można rozważyć znalezienie innego weterynarza przed stanem zagrożenia. To prawda, 
znaczy oczywiście, że nie wszyscy weterynarze muszą zaczynać będąc świetnymi ekspertami w 
sprawie królików, ale taki, który wykazuje wysoki poziom zainteresowania i kogoś, kto będzie cię 
słuchać jako właściciela jest warte zachęcania i na pewno warto trzymać z nim kontakt.

Tekst oryginalny: Action for Rabbits(www.actionforrabbits.co.uk), przetłumaczone w celach 
pomocowych w szukaniu odpowiedniego weterynarza.
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