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Ερώτηση:

Γεια σας! Στη γειτονιά μου υπάρχουν δυο αδέσποτα γατάκια από την ίδια γέννα, γεγονός
που σημαίνει ότι είναι όλη μέρα μαζί. Το ένα εκ των δύο, τις τελευταίες 3-4 μέρες ξεκίνησε
να βήχει σαν να πνίγεται. Εμετό δεν έχω δει να κάνει. Ούτε η όρεξη για φαγητό έχει
μειωθεί. Κάποιες φορές είναι πιο νωχελικό και άλλες όχι. Να σημειωθεί ότι από όταν το
παρατήρησα να βήχει, τότε είχε χαλάσει και ο καιρός με βροχές και υγρασία. Το μόνο που
μπόρεσα να κάνω είναι να τους φτιάξω ένα χαρτόκουτο με κουβέρτα για να μην κρυώνουν.
Το αδερφάκι του δεν έχει κανένα σύμπτωμα βήχα, αλλά φοβάμαι μην κολλήσει. Δυστυχώς
ως αδεσποτάκια δεν είναι εύκολο να τα πιάσω για να τα πάω στον κτηνίατρο. Η ηλικία τους
είναι περίπου 6 μηνών. Λυπάμαι πολύ να δεχθώ ότι ίσως έχουν κάτι κακό αν δεν πάρουν μια
αγωγή. Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω εγώ για να τα βοηθήσω μέσα από την τροφή που
τους δίνω; Ειλικρινά θα με ενδιέφερε η άποψή σας. Μπορώ να προσπαθήσω ίσως και να το
ζυγίσω για να καταλάβω σε τι δοσολογία ίσως να πρέπει να πάρει κάτι. Είστε άξιοι για το
αφιλοκερδές έργο σας! Ευχαριστώ.

Απάντηση:

Kα Άλικη, βήχας σημαίνει αναπνευστική λοίμωξη κατά κανόνα. Ξεκινάει πολλές φορές ως
ίωση ρινοτραχείτιδας στη γάτα και μπορεί να επιπλακεί δίνοντας βήχα, μύξες, πυώδες
οφθαλμικό έκκριμα, ως και πνευμονία σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα. Λύση είναι το ετήσιο
εμβόλιο. Ένα αντιβιοτικό που μπορείτε να δώσετε είναι η τετρακυκλίνη. Κυκλοφορεί ως
Vibramycin σε ανθρώπινο σκεύασμα το όποιο μπορείτε να πάρετε μόνο με συνταγή γιατρού.
Ως κτηνιατρικό το βρίσκετε ως Ronaxan. Και τα δυο στα 100 mgr. Μισό χάπι την ημέρα σε
μια ανεπτυγμένη γάτα (4-5 κιλά) ή τέταρτο στα 2 κιλά. Δώστε θεραπεία για 10 μέρες.
Ελπίζω να βελτιωθεί η κατάσταση...
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