1.3. Zdravotní plakety BC
Všichni jedinci, kteří mohou získat zdravotní plaketu Bulldog Club Czech Republic musí být s průkazem původu a starší
12 měsíců.
Mohou získat tyto úrovně zdravotních plaket:
Bronzová, Stříbrná, Zlatá, Zlatá s hvězdami.
Všichni jedinci musí být zkontrolováni jedním ze schválených veterinářů Bulldog Club Czech Republic.

BRONZOVÁ PLAKETA ZDRAVÍ BC
Všichni testovaní jedinci musí být starší 12 měsíců.
Všechna vyšetření pro tuto úroveň jsou neinvazivní.
Bronzová plaketa zdraví nebude udělena, pokud u jedince budou na formuláři označena následující kritéria:
Srdce – jakákoliv abnormalita, pak bude odkázán ke kardiologovi k dalšímu vyšetření
Dýchání – s označením špatné
Oči - s jakýmkoli označením - ano ohrožuje psa na zdraví
Barva očí – označení modré oko nebo jiná barva
Povaha – s označením známky agrese
Páteř – s označením hmatatelná abnormalita
Varlata - označení jakéhokoliv jiného výsledku než Obě sestouplá
Barva – označení jiná nebo nerozpoznatelná

STŘÍBRNÁ PLAKETA ZDRAVÍ BC
Jedinec musí být držitelem Bronzové plakety zdraví.
Všechna vyšetření pro tuto úroveň jsou neinvazivní.
Stříbrná plaketa zdraví nebude udělena, pokud u jedince budou na formuláři označena následující kritéria:
Oči – označení jakéhokoliv jiného výsledku než normal
Ocas – označení jakéhokoliv jiného výsledku než volný a pohyblivý
(nežádoucí je chybějící, vrostlý, těsný nebo převrácený ocas)
Patela – ne jiný výsledek než výsledek 0 – 1 na obou stranách
HUU – výsledek DNA testu musí být N/N nebo N/P (carrier),
při výsledku P/P nebo P/N nebude certifikát udělen , prosím přiložte kopii
originálního potvrzení o laboratorním výsledku k formuláři
Prosím mějte na paměti, že před návštěvou veterináře, musíte mít již originál výsledku vyšetření DNA testu HUU,
který Vámi vybraný veterinář zapíše do formuláře!

ZLATÁ PLAKETA ZDRAVÍ BC
Všichni testovaní jedinci musí být starší 24 měsíců.
Všichni jedinci musí být držiteli bronzové a stříbrné plakety zdraví.
Všechna vyšetření pro tuto úroveň jsou neinvazivní. Invazivní vyšetření jsou oceňovány nad rámec plakety.
Z důvodu, že je doporučováno Doppler test opakovat jednou ročně, bude Zlatá plaketa zdraví udělována s označením
roku, tak aby bylo jasné, který rok pes vyšetření srdce absolvoval.
Oftalmologické vyšetření u specialisty
Vyšetření srdce u specialisty - Doppler test
HUU – výsledek testu musí být N/N
Po dodání a ověření kopií těchto vyšetření s ověřenou identitou bude udělena Zlatá plaketa zdraví BC.

Chápeme, že většina majitelů není ochotna dát své psy pod obecnou anestezii, proto bychom chtěli tyto majitele ocenit
nad rámec Zlaté plakety a to oceněním zlatými hvězdami.
Zlaté hvězdy ke Zlaté plaketě budou oceněny za tyto vyšetření a výsledky:
RTG kyčlí – 1 hvězda
Zhotovit RTG snímek kyčelních kloubů psa/feny pro posouzení dysplazie kyčelních kloubů je oprávněn pouze lékař, člen
komory veterinárních lékařů ČR a držitel osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní
činnosti, který má k dispozici RTG pracoviště, na němž je možné zhotovit expozičně, projekčně a z hlediska identifikace
správný a čitelný snímek. S tímto snímkem majitel psa/feny osloví klubem schváleného veterinárního lékaře, držitele
osvědčení pro posuzovatele DKK a DKL, který vypracuje posudek pro přidělení příslušné hvězdy.
Pro udělení hvězdy nesmí být výsledek více jak B na obou stranách, respektive DKK B/B.
Vyšetření, změření trachey – 1 hvězda
Zhotovit RTG snímek trachey psa/feny a posoudit ho je oprávněn pouze lékař, člen komory veterinárních lékařů ČR a
držitel osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, který má k dispozici RTG
pracoviště, na němž je možné zhotovit expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný a čitelný snímek.
Pro udělení hvězdy musí být výsledek - Trachea free kolapse (tedy trachea bez zúžení v celé své délce bez zjevného
poškození)
RTG spinální (oblast hrudníku) – 1 hvězda
Zhotovit RTG snímek páteře (oblast hrudníku) psa/feny pro posouzení je oprávněn pouze lékař, člen komory
veterinárních lékařů ČR a držitel osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, který
má k dispozici RTG pracoviště, na němž je možné zhotovit expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný a
čitelný snímek. S tímto snímkem majitel psa/feny osloví klubem schváleného veterinárního lékaře, držitele osvědčení
pro posuzovatele DKK a DKL, který vypracuje posudek pro přidělení příslušné hvězdy.
Pro udělení hvězdy musí být výsledek bez zjevných abnormalit, normal.

Jakmile pes splní podmínky pro jakýkoliv stupeň Zdravotní plakety, bude po jejich kontrole a ověření vystavena
Bulldog Club Czech Republic příslušná plaketa a doručena na adresu majitele.
Chápeme, že někteří chovatelé již některé testy absolvovali a tak investovali nemalé peníze. O jejich schválení,
případném zařazení po ověření do zdravotních výsledků psa bude rozhodovat Chovatelské kolegium Bulldog Clubu
Czech Republic, jehož rozhodnutí bude konečné. O jeho rozhodnutí bude majitel informován písemnou formou.

