ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ

ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
ΓΑΪΔΟΥΡΙΩΝ

ΤΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ
ΚΑΝΕΤΕ ΛΑΘΟΣ
Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την υγεία του γαϊδουριού σας, πάντοτε να καλείτε τον κτηνίατρο.
Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι η πιο κάτω λίστα είναι μια γενική ένδειξη - μπορεί να υπάρχουν άλλοι λόγοι για να
καλέσετε τον κτηνίατρο.
ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΑΜΕΣΩΣ ΕΑΝ:


Δεν τρώει / πίνει – ένα γαϊδούρι που δεν τρώει/πίνει είναι άρρωστο – μην περιμένετε καθώς το γαϊδούρι μπορεί
να αναπτύξει μία πάθηση που ονομάζεται Υπερλιπιδαιμία η οποία είναι πολύ σοβαρή



Γενική αλλαγή στη φυσιολογική συμπεριφορά του



Ξαπλωμένο περισσότερο από το συνηθισμένο (καθιστό)



Ξαπλωμένο ανάσκελα και να μην μπορεί να σηκωθεί



Να ιδρώνει ή να τρέμει



Να κυλιέται, να σηκώνεται πάνω κάτω, να κυλιέται επανειλημμένως (όχι όταν συνήθως κυλιέται στο χώμα)



Να τεντώνεται όπως όταν παίρνει θέση αφόδευσης / ούρησης



Γενικά σε λήθαργο και να μην ενδιαφέρεται για τίποτα



Υποψία κολικού (κοιλιακό άλγος) – υπάρχουν διάφορα είδη κολικών που μπορεί να χρειαστεί να
αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο. Βάλτε το γαϊδούρι σε ένα στάβλο, ελέγξτε πόσο γρήγορα το γαϊδούρι
αναπνέει, πάρτε τον σφυγμό του, εάν είστε σε θέση να το κάνετε γράψτε το. ΜΗΝ περπατήσετε το γαϊδούρι
ούτε να του δώσετε οποιαδήποτε τροφή κ.λπ. Παρακολουθήστε το ενώ περιμένετε τον κτηνίατρο.



Να κουτσαίνει και να μην μπορεί να στηρίξει το βάρος του στο προσβεβλημένο άκρο



Μεγάλα, ανοικτά και / ή μολυσμένα κοψίματα, πληγές ή τραύματα – μην αγγίζετε την πληγή, κόψτε τις τρίχες
κ.λπ. Σταματήστε την αιμορραγία εάν είναι απαραίτητο με την εφαρμογή πίεσης



Πρησμένα / με εκκρίματα μάτια ή ρουθούνια αφήστε τον κτηνίατρο να τα εξετάσει για πιθανή μόλυνση, έλκη του
κερατοειδούς χιτώνα, κλπ.



Έμφραξη του οισοφάγου (πνίξιμο) – βήχας, πιθανόν να βγαίνουν από τη μύτη ή / και το στόμα υγρά ή λευκός
αφρός.

ΟΤΑΝ ΚΑΛΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΠOΛΛΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, εάν χρειάζεστε συμβουλές ή τα στοιχεία
επικοινωνίας ενός τοπικού κτηνίατρου.
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