Διαπιστώσεις
Ο σκύλος αποτελεί ένα σύντροφο αλλά και ένα απαραίτητο
συνεργάτη στο κυνήγι.
Τυχόν απώλεια του συνεπάγεται μεγάλη συναισθηματική
φόρτσιση αλλά και απώλεια ένος απαραίτητο
συνοδοιπόρου στο κυνήγι.
Απώλεια πολλών ωρών για την εκπαίδευση του
Απώλεια χρηματική

Πότε απειλείται άμεσα η ζωή του σκύλου
στην διάρκεια του κυνηγιού:
• Όταν ο σκύλος δεν μπορεί να αναπνεύσει ή
αναπνέει με μεγάλη δυσκολία.
• Όταν χάνει πολύ ή με γρήγορο ρυθμό αίμα.
• Όταν έχει κατάγματα ψηλά στη σπονδυλική στήλη ή
στο κρανίο.
• Όταν πάθει σοκ (καταπληξία).
• Όταν έχει εκτεταμένα εγκαύματα.
• Όταν δηλητηριαστεί από ισχυρό δηλητήριο.

1)Αλλεργική αντίδραση
Ο υπεύθυνος αλλεργιογόνος παράγοντας
μπορεί:
να βρίσκεται στο περιβάλλον του ζώου (γύρη, σκόνη,
κάποιο φυτό)
να αποτελεί συστατικό κάποιας τροφής ή φαρμάκου
μια αλλεργική αντίδραση μπορεί να πυροδοτηθεί από
το τσίμπημα κάποιου εντόμου ή παρασίτου
(σφήκα, αράχνη, κάμπια).

Τα συμπτώματα ποικίλουν ανάμεσα σε δακρύρροια,
ερεθισμό των ματιών, πρήξιμο του προσώπου , γλώσσας και
φτέρνισμα έως δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια, κατάρρευση
και απώλεια αισθήσεων.
Σε περίπτωση που είναι εφικτή η άμεση μεταφορά του ζώου
στον κτηνίατρο (π.χ. 15-20 λεπτά) αυτό συνίσταται, ενώ αν η
ώρα ή το μέρος του συμβάντος δε βοηθούν σε αυτό, πρέπει να
χορηγηθεί στο ζώο κορτιζόνη σε ενέσιμη (κατά προτίμηση) ή
από του στόματος (χάπι) μορφή.

2)Αιμορραγία
Τραύματα – σκισίματα από κόφτερα αντικείμενα
(σύρματα, καρφία, πέτρες, θάμνοι, σκάγια, παγίδες)
Η σοβαρότητα εξαρτάται απο την έκταση και το βάθος τους
αλλά και το σημείο εντόπισης τους
Επιδέστε την πληγή μετά απο ένα γρήγορο καθαρισμό.
Απαιτείται συνήθως ιατρική βοήθεια αν η αιμορραγία είναι
σοβαρή, αν δεν σταματά μετά το δέσιμο της πληγής ή αν
χρειαστεί ράμματα.

3)Σπασμένο οστό

Περιορίστε όλες τις κινήσεις του σκύλου κατά τη μεταφορά του στο
γιατρό και ελέγξτε κάθε σοβαρή αιμορραγία. Εάν βρίσκεστε μακριά
από ιατρική φροντίδα, τυλίξτε το άκρο με ένα πανί, υποστηρίξτε τα
μπροστινά ή πίσω πόδια χρησιμοποιώντας σαν νάρθηκα ένα κομμάτι
ξύλο, μια διπλωμένη εφημερίδα ή κάποιο παρόμοιο αντικείμενο, και
τυλίξτε χαλαρά με μια γάζα.

4)Εγκαύματα
Θερμικά (ζεστά αντικείμενα ή υγρά, φωτιά)
Χημικά
Ηλεκτικό ρέυμα
Συμπτώματα: ερύθημα, οίδημα και εξέλκωση με
απώλεια τριχώματος
Για πρώτου βαθμού εγκαύματα (κόκκινο δέρμα και καμένο τρίχωμα)
απλώστε οποιαδήποτε αλοιφή στα εγκαύματα.
Για χημικά εγκαύματα πλύνετε με νερό το δέρμα για 10 με 15 λεπτά
πριν πάτε τον σκύλο στον κτηνίατρο.

5)Ηλεκτροπληξία
Επαφή με ηλεκτρικά καλώδια
SOS: Ποτέ μην αγγίζετε ζώο το οποίο έρχεται σε
επαφή με ηλεκτρικό καλώδιο. Κλείστε το γενικό
διακόπτη ρεύματος και με ένα στεγνό ξύλο
απομακρύνετε το σκύλο από το καλώδιο

6)Ηλίαση ή Θερμοπληξία

Η θερμοπληξία είναι η κλινική εκδήλωση της υπερθερμίας που
προκαλείται από την παραμονή του ζώου σε περιβάλλον με
αυξημένη θερμοκρασία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από
αυτό στο οποίο ο οργανισμός του μπορεί να ανταπεξέλθει.
Ζώα που ασκούνται έντονα σε υψηλές θερμοκρασίες μπορούν
να αναπτύξουν υπερθερμία μέσα σε 30 λεπτά της ώρας ιδίως
όταν δεν έχουν στη διάθεσή τους νερό και στο χώρο δεν
υπάρχει σκιερό μέρος στο οποίο μπορούν να ξεκουραστούν.

Οι σκύλοι δεν έχουν την ικανότητα να ιδρώνουν, και η αναπνοή
με ανοιχτό το στόμα (“panting”) δεν μπορεί από μόνη της να
επαναφέρει τη θερμοκρασία του σκύλου στα φυσιολογικά
επίπεδα σε περίπτωση υπερθερμίας
Σκύλοι με καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις,
παχύσαρκοι καθώς και ηλικιωμένοι σκύλοι βρίσκονται σε
αυξημένο κίνδυνο
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υπερβολικό λαχάνιασμα,
ταχύπνοια με ανοιχτό το στόμα, ο έντονος ερυθρός
χρωματισμός της γλώσσας, ο κόκκινος ή ωχρός στοματικός
βλεννογόνος και το παχύρρευστο, κολλώδες σάλιο, πυρετό,
μυικός τρόμος, αδυναμία και κατάρρευση.

Πρόληψη Ηλίασης ή Θερμοπληξίας
• Μην αφήνεται ΠΟΤΕ το σκύλο σας μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
•

Παρέχετε του σκιά και άφθονο νερό
• Μικρής διάρκειας περίπατοι, σε κατάλληλες ώρες,
σε πολύ ζεστές μέρες. Προσοχή στην άσφαλτο το καλοκαίρι

Αντιμετώπιση Ηλίασης ή Θερμοπληξίας
Μετακινήστε το ζώο σε δροσερό και σκιερό μέρος.
Ψεκάστε με δροσερό αλλά όχι κρύο νερό.
Τοποθετήστε δροσερές κομπρέσες στη μασχάλη και στην
περιοχή ανάμεσα στα πίσω άκρα.
Μην χρησιμοποιείτε παγωμένο ή κρύο νερό καθώς αυτό μπορεί
να προκαλέσει αγγειοσύσπαση και να εμποδίσει την
απομάκρυνση της θερμότητας από τον οργανισμό.
Η θερμοκρασία του ζώου πρέπει να πέσει στους 39,4 βαθμούς
κελσίου μέσα σε 30-60 λεπτά της ώρας.

7)Πνιγμός από κατάποση αντικειμένου

Ανοίξτε την κάτω σιαγόνα και σηκώστε το κεφάλι του ψηλά.
Προσπαθήστε να αφαιρέσετε πολύ προσεκτικά το αντικείμενο με τα
δάκτυλά σας. Εάν αποτύχετε, γονατίστε από πίσω του αγκαλιάζοντας
το σώμα του ακριβώς πίσω από τα πλευρά και πιέστε δυνατά μερικές
φορές τραβώντας ταυτόχρονα προς τα επάνω. Εάν το αντικείμενο δεν
βγει, πηγαίνετε αμέσως στον κτηνίατρο.

8)Τραύμα στο μάτι

Μην επιδιώξετε να βγάλετε οποιοδήποτε ξένο σώμα από το μάτι.
Ακινητοποιήστε τον σκύλο για να μην αυτοτραυματισθεί και
πηγαίνετε αμέσως στον κτηνίατρο

9)Δηλητηρίαση
«Φόλα» ονομάζεται κάθε κομμάτι τροφής που περιέχει
τοξική ουσία - δηλητήριο και χρησιμοποιείται για τη θανάτωση ζώων.

Λήψη τοξικών ουσιών : οργανοφωσφορικά
αντιπηκτικά
μηχανικού τραύματος

Δηλητηρίαση
Τα συμπτώματα ποικίλουν ανάλογα με το είδος και την ποσότητα του
δηλητηρίου που έχει ληφθεί
Συνήθως, η δηλητηριώδης ουσία δρα άμεσα (εντός λίγων μόλις
λεπτών). Το ζώο εμφανίζει τρέμουλο, που θυμίζει επιληπτική κρίση. Η
κάτω γνάθος εκδηλώνει φρενήρεις σπασμούς, με αποτέλεσμα το
σάλιο να ανακατεύεται με τον αέρα και να σχηματίζεται αφρός στο
στόμα του σκύλου. Η κόρη του οφθαλμού μικραίνει σαν κουκίδα
(«μύση»). Συχνά εκδηλώνεται διάρροια ή εμετός. Επειδή η ουσία δρα
αστραπιαία και απορροφάται ταχύτατα, το ζώο αδυνατεί να σταθεί
άλλο όρθιο και πέφτει στο πλάι. Ταυτόχρονα εκδηλώνει έντονους
σπασμούς με μικρές παύσεις ηρεμίας. Σε αυτές τις παύσεις που ο
σκύλος δείχνει ήρεμος, παρατηρούνται μεμονωμένα τινάγματα
(μυϊκές συσπάσεις), σαν να διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα το δέρμα του.
Όλη αυτή την ώρα, το ζώο είναι κάθιδρο και η θερμοκρασία του
αυξημένη.

Δηλητηρίαση
Αν το δόλωμα περιέχει ισχυρό δηλητήριο ή δηλητήριο σε μεγάλη
ποσότητα, τότε ο θάνατος επέρχεται πολύ γρήγορα. Αν η ποσότητα
είναι μικρή, τότε τα συμπτώματα εμφανίζονται μεν αλλά ηπιότερα. Ο
χρόνος σε τέτοια επεισόδια παίζει σπουδαίο ρόλο και κρίνει την ίδια
τη ζωή του σκύλου.

Αντιμετώπιση Δηλητηρίασης
Σε περίπτωση που η πρόσβαση στον κτηνίατρο είναι δύσκολη ή
υπάρχει καθυστέρηση:
Άμεση χορήγηση εμετικής ένεσης με σκοπό να αποβληθεί όσο
δηλητήριο βρίσκεται στο στομάχι του σκύλου και δεν έχει
προλάβει ακόμα να απορροφηθεί. Για παράδειγμα: ένεση Filtalon.
Αυτό το σκεύασμα χορηγείται μόνο αν ο σκύλος έφαγε το δόλωμα
μέσα στο τελευταίο ημίωρο (το πολύ μία ώρα) και μόνο αν έχει
ακόμα τις αισθήσεις του και είναι όρθιος. Διαφορετικά, αν ο
σκύλος πέσει κάτω και κάνει σπασμούς, τότε το έμεσμα μπορεί να
καταλήξει στην αεροφόρο οδό (τραχεία, πνεύμονες) και ο σκύλος
να πνιγεί.

Η ατροπίνη είναι το αντίδοτο που δρα κατά των οργανοφωσφωρικών.
Έχει αντιχολινεργικές ιδιότητες και στη φύση απαντάται σε διάφορα
φυτά όπως η μπελαντόνα και ο μανδραγόρας. Αυτό που πρέπει να
γνωρίζετε, είναι ότι ΚΑΙ η ατροπίνη είναι δηλητήριο αλλά στην
περίπτωση της φόλας, η ατροπίνη χρησιμοποιείται ως αντίδοτο στα
οργανοφωσφορικά, γιατί προκαλεί τα ακριβώς αντίθετα συμπτώματα.
Επιδρά στο νευρικό σύστημα και επηρεάζει ταυτόχρονα ΟΛΑ τα
όργανα και τα συστήματα του οργανισμού. Αποτέλεσμα χορήγησης
ατροπίνης: επιταχύνει την ένταση και τον ρυθμό της καρδιακής
λειτουργίας (ταχύπνοια, γρήγοροι παλμοί), αυξάνει την πίεση του
αίματος, μειώνει τις εκκρίσεις (ξηροστομία), επηρεάζει τη λειτουργία
του στομάχου και των εντέρων, της μήτρας και της ουροδόχου κύστης.

Προσοχή:
Η ατροπίνη έχει «αντιεμετικές» ιδιότητες (μέσω του τρόπου δράσης)
για αυτό θα πρέπει να χορηγείται όχι μόνο μετά την εμετική ουσία,
αλλά αφού ο σκύλος κάνει εμετό και έχει αδειάσει το στομάχι του
από το δηλητήριο

Ατροπίνη: 1 ml = 1 αμπούλα ανά 10 κιλά βάρους του σκύλου. Κάνετε
ένεση στον μυ ή στο σβέρκο. Μετά από 10 λεπτά θα πρέπει να
μειωθούν τα συμπτώματα. Αν, όμως, παραμένουν, επαναλαμβάνετε
την ίδια δόση. ΠΡΟΣΟΧΗ: αν οι κόρες των ματιών έχουν διασταλεί, μη
χορηγείτε άλλη δόση.
Υπενθυμίζουμε ότι η ατροπίνη αυξάνει τον αριθμό των σφύξεων.
Filtalon: 0,2 ml (αντιστοιχούν σε 1/10 του περιεχομένου της
αμπούλας) ανά 10 κιλά σωματικού βάρους του σκύλου. Κάνετε
υποδόρια ένεση. Για την ακριβή δοσολογία να έχετε μαζί σας μια
σύριγγα του 1 ml. ΠΡΟΣΟΧΗ: χορηγείται άπαξ ανεξαρτήτως
αποτελέσματος!

Φαρμακείο

• Φίμωτρο

• Γάζες - λευκοπλάστ
• Εμετικό σιρόπι ή ενέσιμες αμπούλες
• Ενέσιμη κορτιζόνη
• Ατροπίνη
• Σύριγγες
• Χρήσιμα τηλέφωνα

Προσοχή στις ημερομηνίες λήξης

