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Ερώτηση:

Καλησπέρα σας! ένα από τα σκυλιά μου πέθανε την παρασκευή. Ήταν αρσενικό, αστείρωτο,
περίπου 15 ετών και τον πρόσεχα σαν τα μάτια μου. Είχε αρθριτικά, είχαν μειωθεί οι μυς
στα πίσω πόδια, είναι καρδιακή ανερπάρκεια και στις 2 βαλβίδες. Το σκυλί την πέμπτη ήταν
καλά και μετά το φαγητό - το οποίο και έφαγε - κατά τις 6.00 ήταν πολύ ανήσυχο. Πήγαινε
και ερχόταν και έκανε σα ρέψιμο - όχι εμετό - και λίγα σάλια. Αμέσως τον πήγα στον
κτηνίατρο όπου τον ακροάστηκε και τον έλεγξε για πιθανή συστροφή - το οποίο ζήτησα εγώ
- αλλά δεν είχε κάτι μόνο μου είπε η καρδιά ήταν χάλια. Του έβαλε κορτιζόνη γιατί
υπολόγισε ότι ήταν πόνος από υγρασία και primperan για το στομάχι. Γυρίσαμε σπίτι αλλά
το σκυλί δεν ησύχαζε. πήγαινε και ερχόταν και βόγκαγε και του έφευγαν ούρα...αυτό μέχρι
τις 3.00 τα ξημερώματα. εντέλει ξάπλωσε, έκανε μια διάροια με αίμα και μετά μόνο
αίμα....και ξεψύχησε 700 η ώρα το πρωί...ο κτηνίατρος μου είπε φυσικά αίτια και
αποσυντονισμός του οργανισμού για το αίμα. Θα ήθελα την γνώμη σας. Θα μπορούσε να
σωθεί?? γιατί έφυγε έτσι βασανιστικά?? τι θα μπορούσε να ήταν που δεν βρέθηκε στον
κτηνίατρο?? τι δεν έγινε σωστά και έχασα το σκυλί μου κατά αυτό τον τρόπο. Δεν είχε
βήχα...το σημειώνω για την ανεπάρκεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Απάντηση

Δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση σας με ακρίβεια. Πιθανολογώ οτι λογω
της καρδιακής βλάβης (στην οποία δεν αναφέρετε αν έπαιρνε κάποια θεραπευτική αγωγή )
αποσυντονιστηκε και η λειτουργιά άλλων οργάνων πχ νεφρών (για τα οποία δεν αναφέρετε
εξετάσεις για την καλή η μη λειτουργία τους),+/- η ηπατική λειτουργία , δυο όργανα τα
οποία θα μπορούσαν αν εξηγήσουν την αιμορραγική διάρροια και την απώλεια ούρων που
μου περιγράφετε.Επίσης δεν αναφέρετε τίποτα για την καλή η οχι λειτουργία του
προστάτη και του γεννητικού συστήματος του ζώου, καθώς θα μπορούσαν να συνδέεται η
λειτουργία του με την κατάληξη που περιγράφετε. Επίσης υπαρχει και ενδεχόμενη
νευρολογική εμπλοκή στο συμβάν και στην κατάληξη του ζώου. Ειναι σημαντικό να
κρατήσετε τις όμορφες εικόνες από την ζωή του μαζί σας και την αγάπη που έδωσε ο ένας
στον άλλο.
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Συνέχεια ερώτησης:

κα Κοτσαμπασάκη σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας. Σε αυτά που δεν έχω
διευκρινίσει: 1. ναι έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή renitec + digoxine καθώς και
συμπληρώματα (ω3, προβιοτικά, κλπ) 2. ναι είχε νευρολογικά θέματα και έπαιρνε neurobion
& συμπληρώματα (osteoflex, anima strath, κουρκουμά, κλπ) 3. προστάτης και ουροποιητικό
ήταν εντάξει με βάση τις εξετάσεις 4. αιματολογικές & βιοχημικές κάναμε κάθε 6μήνες και
ήταν μια χαρά...μάλιστα μόλις είχαμε κάνει πριν 2 εβδομάδες χωρίς κανένα πρόβλημα 5.
έτρωγε κλινική τροφή neurocare για το νευρολογικό κομμάτι καθώς και μαγειρευτό 6. είχε
και κοίλη στα οπίσθια η οποία όμως δεν είχε επιφέρει κάποια βασική δυσκολία...μόνο λίγο
δυσκοιλιότητα που και που σχετικά με την απάντησή σας θα ήθελα να σας πω ότι συμπίπτει
με του κτηνιάτρου....άρα και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω δεν πιστεύετε ότι θα μπορούσε να
ανατραπεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ....ίσως και να ηρεμήσει λίγο η σκέψη μου.
Απάντηση

Χαίρομαι που μπορώ να καταλάβω από όλα όσα γράφετε την αγάπη και την φροντίδα που
έχετε δώσει σε αυτό το ζωάκι. Ακόμα και στο τελευταίο κομμάτι της ζωής του σταθήκατε
δίπλα του όπως έπρεπε. Πιστεύω πως πέραν των ιατρικών αναλύσεων και εκτιμήσεων που
δεν έχουν καμία χρησιμότητα προφανώς αυτή τη στιγμή οτι αξίζετε όλης της αγάπης και
της κατανόησης του για την προσπάθεια που καταβάλατε όλα αυτά τα χρόνια .
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