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Számos pozitív hozadé-

ka van annak, ha a kis-

gyermekek kutyákkal, 

macskákkal vagy más 

állatokkal körülvéve nő-

nek fel. Ez az együttélés 

azonban veszélyes is 

lehet akkor, ha a gazdik, 

szülők nem gondos-

kodnak megfelelően az 

állatról, és nem tarta-

nak be néhány alap-

vető higiéniai szabályt 

a gyermek védelme 

érdekében.

Az állattartás nagyon jó ha-
tással van a gyerekre: so-
ha nem unatkozik, van 

játszótársa, többet tartózko-
dik friss levegőn, többet mozog. 
Emellett az egészséges házi 
kedvencek bőrén, szőrén van 
egy természetes baktériumfló-
ra, amely erősíti az immunrend-
szert, ezért azok a gyerekek, 
akik velük nőnek fel, sokkal el-
lenállóbbak a légúti fertőzé-
sekkel szemben – vallja Bartha 
Annamária  székelyudvarhe-
lyi állatorvos. Hozzátette, eh-
hez azonban elengedhetetlen a 
külső élősködők elleni védelem, 
a házi kedvenc rendszeres, há-
rom havonta megismételt féreg-
telenítése, ugyanakkor a három 
hónaposnál idősebb kutya, il-
letve macska veszettség elleni 
évenkénti beoltása. Az állatürü-
léket az udvarban, kertben és 
sétáltatás közben is össze kell 
szedni, mivel a benne találha-
tó férgek petéi évekig fertőző-
képesek maradhatnak, így akár 
azok is könnyen megbeteged-
hetnek, akiknek otthon nincs 
háziállatuk – hívta fel a figyel-
met a szakember.

Veszély a játszótéren

A játszóterek homokozóiban 
előfordulhat macska- és kutya-
ürülék, ezek révén olyan pa-
razitafertőzéseket kaphatnak 
el a gyerekek, mint az orsófé-
reglárva, echinococcus-ciszta, 
toxoplazmózis, a külső parazi-
ták közül pedig bolha, kullancs, 
rüh – mutatott rá az állatorvos. 
„Az orsóféreg lárvája elvándo-
rolhat, majd a szemben kikötve 
vakságot okoz. Az echinococcus 
cisztát képez a belső szerve-
ken, így a májon, tüdőn, vesén, 
szíven. A laposféreg az ember 
bélrendszerében 12 méter hosz-
szúságúra is megnőhet. A macs-

káktól elkapható toxoplazmózis 
az egészséges emberre nem ve-
szélyes, viszont várandós nők 
megfertőződése súlyos követ-
kezményekkel járhat a magzatra 
nézve” – magyarázta. A gyere-
kek túrják a homokot, játszanak 
a fűben, közben befalják a kezü-
ket. Ezért fontos a gyakori kéz-
mosás, víz hiányában legalább 

a nedves törlő használata. A ho-
mokozóban a legveszélyesebb 
a macskaürülék, mivel észre-
vétlen, hiszen a macska takarít 
maga után, elkaparja azt. Ezért 
legjobb, ha az otthoni homokozót 
is lefedve tartjuk, amikor a gye-
rekek nem használják.

Védjük a kutyákat, macskákat is

Nagyon fontos, hogy tavasztól 
őszig a kutyákat és macskákat 
is védjük a külső élősködőktől. A 
bolhának a házi kedvencek szőr-
zete kellemes életteret biztosít. 
„Ez a parazita két dolog miatt 
veszélyes. Nagyon szívós, tojása 
a környezetben évekig elél, ahol 
masszív fertőzés van, ott nehéz 
kiirtani. Másrészt a bolha köz-

tes gazdája a kutya laposférgé-
nek, a kutya elkapja a bolhától, 
majd az ember a kutyától az ürü-
léken keresztül” – magyarázta 
az állatorvos. Emiatt nemcsak a 
háziállatot, hanem környezetét 
is fertőtleníteni kell, ugyanakkor 
ajánlatos szakcéggel végeztetni 
a bolhairtást, úgy, hogy a gyerek 
ez idő alatt ne tartózkodjon ott-
hon. A kullancsot nem a házi ked-
vencektől kapjuk el, de miután a 
rajtuk megtelepedő élősködő jól-
lakott, elhagyja azokat, majd a la-
kásban, udvarban meghúzódik.

A kutyákkal tudni kell meg-
felelően viselkedni is. Az ese-
tek 99 százalékában az ember 
hibás a harapásokért – állít-
ja Bartha Annamária. „Leggya-
koribb az szokott lenni, hogy 
a nem harapós kutya odakap 
a szomszéd gyerekhez, mivel 
nem tudja, hogyan kell vele vi-
selkedni, a gyerek pedig azt, ho-
gyan kell az ebet megközelíteni 
– erre meg kell őt tanítani. Nem 
szabad a fülét, farkát meghúz-
ni, hátulról hirtelen megköze-
líteni. Szemből kell közeledni, 
megszólítani, odatartani a ke-
zünket, hogy megszagolja, nem 
szabad csak úgy rátenni a ke-
zünket, mert azt hiheti, meg 
akarjuk ütni. Ha a kutya moz-
dulatlan, megijed, jobb hátrálni. 
A pórázon vezetett kutya gazdá-
ját meg kell kérdezni, hogy meg 
szabad-e simogatni. Ugyanak-
kor örök érvényű szabály, hogy 
kóbor állatokat nem simoga-
tunk” – sorolta a szakember. 
Fontosnak tartotta megjegyez-
ni, hogy kisgyereket nem sza-
bad felügyelet nélkül hagyni a 

házi kedvencünkkel sem, hi-
szen a gyerek úgy játszik a ku-
tyával, ami esetleg nem tetszik 

az állatnak, ezért harapással 
védekezhet.
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Ha együtt játszik a kutya és a gyerek

A játszótér is veszélyes terep lehet. A macskaürüléket gyakran észre sem lehet venni a homokban
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