
Czym jest leptospiroza?
Leptospiroza jest chorobą bakteryjną, która 
atakuje ludzi i niektóre zwierzęta, np. psy. 
Rzadko występuje u kotów.

Czy leptospiroza występuje  
w mieście Nowy Jork (NYC)?
Tak. Leptospiroza została wykryta u ludzi 
i psów we wszystkich pięciu gminach. 
Nosicielami bakterii wywołujących leptospirozę 
może być wiele różnych 
zwierząt. W NYC 
najczęstszym źródłem 
są szczury.

Jak rozprzestrzenia się 
leptospiroza?
Bakterie wywołujące leptospirozę są 
przenoszone z moczem zakażonych zwierząt 
i mogą przetrwać w wodzie lub glebie od kilku 
tygodni do kilku miesięcy. Ludzie i zwierzęta 
mogą się zarazić, jeśli bakterie dostaną się 
do ich oczu, nosa lub ust, a także przez 
skaleczenie lub zadrapanie na skórze. Psy 
zarażają się zazwyczaj poprzez lizanie lub 
picie wody bądź gleby zanieczyszczonej 
moczem szczurów.

Czy mogę zarazić się 
leptospirozą od mojego psa?
Tak, ale leptospiroza przenosząca się z psów 
na ludzi jest niezwykle rzadka w Stanach 
Zjednoczonych i nie odnotowano jej w NYC.

Jakie są oznaki i objawy 
leptospirozy i jak długo trwają?
Psy zwykle chorują po upływie jednego do 
dwóch tygodni od zarażenia. Objawy, które 
mogą utrzymywać się przez kilka tygodni, 
obejmują gorączkę, dreszcze, utratę apetytu, 
wymioty, bóle mięśni i biegunkę. U niektórych 
psów może dojść do rozwoju poważniejszej 
choroby, takiej jak niewydolność nerek lub 
wątroby, nawet jeśli początkowe objawy 
wydają się ustępować.  

Jak mogę uchronić psa przed 
leptospirozą?
Zabezpiecz dom przed gryzoniami, a psa 
trzymaj z dala od gryzoni i innych małych 
dzikich ssaków. Nie pozwalaj psu pić z kałuż 
lub innych źródeł wody, w których może 
znajdować się mocz zwierząt. Porozmawiaj 
z lekarzem weterynarii na temat szczepień, 
które pomogą zapobiec leptospirozie. 

Często zadawane pytania 
przez właścicieli psów
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Jak rozpoznaje się 
leptospirozę?
Lekarz weterynarii może zdiagnozować 
leptospirozę u Twojego psa na podstawie 
historii jego narażenia (np. na szczury lub 
kałuże wody), objawów oraz wyników badań 
krwi lub moczu.

Jak leczy się leptospirozę?
Leptospirozę leczy się antybiotykami. 
Wczesne leczenie może zapobiec poważnej 
chorobie. W przypadku psów z ciężką chorobą 
konieczny może być pobyt w szpitalu.

Co należy zrobić, jeśli  
u mojego psa zdiagnozowano 
leptospirozę?
Lekarz weterynarii rozpocznie leczenie 
antybiotykami, które zmniejszą ilość bakterii 
wydalanych przez psa podczas oddawania 
moczu. Aby chronić siebie i innych podczas 
leczenia psa:
•  Po kontakcie z psem lub jego moczem 

dokładnie umyj ręce.  
•  Zachęcaj psa, aby oddawał mocz  

w miejscu, w którym mocz szybko wyschnie, 
a kontakt z ludźmi i innymi psami jest mniej 
prawdopodobny. Światło słoneczne  
i wysuszenie moczu zabije bakterie.

•  Podczas czyszczenia posłania psa lub 
miejsc, w których znajduje się mocz, używaj 
jednorazowych rękawiczek.

• Oczyść miejsca, które mogły zostać 
zanieczyszczone moczem, kałem 
lub wymiocinami, za pomocą środka 
dezynfekującego na bazie jodu  
lub wybielacza.
•  W razie złego samopoczucia skontaktuj się 

z lekarzem.

Jeśli mój pies chorował już na 
leptospirozę, czy może zarazić 
się ponownie?  
Tak. Istnieje wiele różnych szczepów bakterii, 
które wywołują leptospirozę. Po wyleczeniu 
z leptospirozy zwierzę może ponownie 
zachorować z powodu innego  
szczepu bakterii. 

Gdzie mogę uzyskać  
więcej informacji?
•  W razie pytań skontaktuj się z lekarzem  

weterynarii.
•  Więcej informacji i materiałów na temat leptospirozy 

można znaleźć na stronie nyc.gov/health i wyszukać 
hasło „leptospirosis” (leptospiroza).

•  Mapy inspekcji szczurów w NYC oraz informacje  
o prewencji i zwalczaniu szczurów można znaleźć  
na stronie nyc.gov/rats.

http://nyc.gov/health
http://nyc.gov/rats

