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Eπικαιρότητα

Editorial
Με γνονα την εξ λιξη και τον
επαγγελατισ, δηιουργσαε την
εφηερδα Vet News, να ν ο
εγχερηα που απευθνεται στον
λληνα κτηνατρο. Σκοπ του
εντπου, εναι να καλψει κ"θε αν"γκη
για επικοινωνα και ενη ρωση σε τι
αφορ" τον κτηνιατρικ κλ"δο και , τι
αυτν περιβ"λει.
Την εφηερδα Vet News, θα τη
λαβ"νετε κ"θε δο νε, ε
περιεχενο που αποτελεται απ
εξειδικευ να αποκλειστικ" θ ατα,
σχετικ" ε την κτηνιατρικ
επιχειρηατικτητα, τα ζα συντροφι"
καθ και τα παραγωγικ".
Επιπλ ον, θα βρσκετε ν α τη αγορ"
(forums, σειν"ρια, διηερδε,
εκθ σει, εκδηλσει κ.λπ.), ρεπορτ"ζ
και επιστηονικ" "ρθρα απ την
Ελλ"δα και το εξωτερικ, στοχεοντα
π"ντα στον εκσυγχρονισ και την
ενη ρωση του επαγγελατα
κτηνι"τρου.
Μα βρσκετε
και στο facebook!
Αλ ξια Λελοδα
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> GRAND HOTEL PALACE

7o Forum κτηνιατρικής
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το 7ο FORUM Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, που έγινε
στις 4-6 Μαρτίου 2016 στη Θεσσαλονίκη, ανήκει πλέον στην
ιστορία ενός θεσμού που καταξιώνει την ΕΛΕΚΖΣ, ως φορέα
επιστημονικής επιμόρφωσης και την καθιερώνει δυναμικά
στη συνείδηση και τις επιλογές των Ελλήνων κτηνιάτρων.
Η επιστημονική δομή του 7ου FORUM συμπεριλάμβανε
δύο προσυνεδριακά σεμινάρια με θεωρητική εκπαίδευση και
πρακτική άσκηση που διεξήχθησαν στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Το κυρίως πρόγραμμα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, σε δύο παράλληλες
αίθουσες και κάλυψε τα πλέον σημαντικά και χρήσιμα, για
τον κτηνίατρο των ζώων συντροφιάς, θέματα της ιατρικής
της γάτας. Σε μια τρίτη αίθουσα φιλοξενήθηκαν 71 ελεύθερες ανακοινώσεις από τις οποίες οι 14 είχαν τη μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης (poster).
Στο 7ο FORUM προσκλήθηκαν και τίμησαν με τη παρουσία τους 34 διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές και
απενεμήθη τιμητική διάκριση στον έγκριτο τ. Καθηγητή του
Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. Αλέξανδρο Κουτίνα.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το προσωπικό της εταιρίας που πραγματικά υπερέβαλε εαυτόν για τη διοργάνωση
ενός άρτιου συνεδρίου, τους 27 εθελοντές φοιτητές των δύο
Εθνικών Κτηνιατρικών Σχολών, τα μέλη της οργανωτικής
επιτροπής, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής, τους χορηγούς που στηρίζουν έμπρακτα
και συμβάλλουν στις επιδιώξεις της εταιρίας, αλλά κυρίως
τους 613 εγγεγραμμένους συνέδρους
(516 συνάδελφοι κτηνίατροι και
97 προπτυχιακοί φοιτητές
Κτηνιατρικών Σχολών) που
συμμετείχαν στη γόνιμη
ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και απόψεων.

Αγαπητοί συνάδελφοι, εύχομαι να ανταποκριθήκαμε στις
προσδοκίες σας και να απολαύσατε το 7ο FORUM Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Τσιπιανίτης Ευστράτιος Ερρίκος
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 7ου FORUM
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>(ΙΗΜΕΡΙ(Α ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

Προχωρημένη Υποστήριξη
του Πολυτραυματία
στο Ιατρείο
> ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ (ΙΗΜΕΡΙ(ΕΣ 2016

Χειρουργική μαλακών ιστών στο ιατρείο ζώων συντροφιάς
5 χρόνια επιτυχημένης επιμορφωτικής περιφερειακής
δραστηριότητας σε όλη την Ελλάδα έκλεισαν για την
ΕΛΕΚΖΣ!
5 διαφορετικές πόλεις κάθε χρονιά. Μια διαφορετική
θεματολογία. Δύο ή τρείς διαφορετικοί εκπαιδευτές, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και έμπειροι, καθώς και ειδικοί
ελεύθεροι επαγγελματίες κτηνίατροι.
Οι κτηνίατροι ζώων συντροφιάς της Ελληνικής περιφέρειας, όχι μόνον αγκαλιάστηκαν από την εταιρεία μας
αλλά και με τη σειρά τους αγκάλιασαν την καινοτόμο αυτή προσπάθεια.
Με πολύ κέφι και με επίσης καινούριους εκπαιδευτές
ξεκίνησε το 2016 από τα Χανιά της Κρήτης στις 6 & 7 Φεβρουαρίου. Το πρώτο σεμινάριο “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ”, έγινε στο φιλικό ξενοδοχείο AKALI με μεγάλη συμμετοχή.
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ μας Στέφανος Κλαδάκης, στρατιωτι-

κός κτηνίατρος στο Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο Λυκούργος Κλαμαριάς, ελεύθερος επαγγελματίας στην Αθήνα και ο Λυσίμαχος Παπάζογλου, Καθηγητής Χειρουργικής στο Τμήμα Κτηνιατρικής του
Α.Π.Θ., συνέβαλαν τα μέγιστα με ζωντανές παρουσιάσεις σε μια συζήτηση επαρκούς ενδιαφέροντος και δημιουργικής συμμετοχής για όλο το διήμερο.
Η επόμενη διημερίδα θα γίνει στα Τρίκαλα, το σαββατοκύριακο 16 & 17 Απριλίου και στο ξενοδοχείο
GALLERY ART HOTEL, μόλις ένα χιλιόμετρο έξω από την
πόλη των Τρικάλων.

Ο υπεύθυνος, εκ μέρους του ΔΣ της ΕΛΕΚΖΣ,
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Κτηνίατρος ΑΠΘ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 & ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
ΑΘΗΝΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ELPEN
ΘΕΩΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/4/2016
Παρακολούθηση
Μέλη ΕΚΕ: Δωρεάν
Μη Μέλη ΕΚΕ: € 40,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ώρα 14:30 μ.μ. (Αίθουσα)
• Τραύμα κοιλίας: Αρχική διαχείριση.
• Διάγνωση και αντιμετώπιση μαζικής αιμορραγίας
στην κοιλιακή κοιλότητα.
• Διάγνωση και αντιμετώπιση ρήξης κοίλου οργάνου.
Διάλειμμα
• Διάγνωση και αντιμετώπιση ρήξης συμπαγούς οργάνου.
• Διάγνωση και αντιμετώπιση ρήξης κοιλιακού τοιχώματος.
• Διατροφική υποστήριξη πολυτραυματία, μύθοι και
πραγματικότητα.
Ώρα 19:00 μ.μ. (Αίθουσα)
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Αφορά όσους παρακολουθήσουν την πρακτική άσκηση.
• Σύντομη παρουσίαση των χειρουργικών ή άλλων τεχνικών που θα εφαρμοστούν στο πρακτικό μέρος.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/4/2016 (Πειραματικό Χειρουργείο)
Μέλη ΕΚΕ: € 170,00
Μη Μέλη ΕΚΕ: € 200,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• Εκπαίδευση κτηνιάτρων σε χειρουργικές τεχνικές που
αφορούν σε αποκατάσταση ρήξης ενδοκοιλιακών οργάνων (στόμαχος, έντερο, ουροδόχος κύστη, σπλήνας, ήπαρ), την αποκατάσταση κήλης και τον καθετηριασμό της σφαγίτιδας φλέβας με την τεχνική
Seldinger.
• 2 ομάδες εκπαίδευσης
• 15 κτηνίατροι ανά ομάδα
• 4 εκπαιδευτές
• Ώρα 09.00 π.μ. – 12.30 π.μ. 1η ομάδα
• Ώρα 13.30 μ.μ. – 17.00 μ.μ. 2η ομάδα
ΟΜΙΛΗΤΕΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
Υπεύθυνος επιστημονικού προγράμματος:
• Γιώργος Καζάκος, Επίκουρος καθηγητής Χειρουργικής και Εντατικής Θεραπείας, Τμήμα Κτηνιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.
• Aμαλία Μπόλια, Διδάκτορας Χειρουργικής, Κτηνιατρική Σχολή Λειψίας, (Γερμανία), Ειδικευόμενη του
European College of Veterinary Surgeons (ECVS).
• Βασιλεία Κούτη, Διδάκτορας Χειρουργικής, Τμήμα
Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ., Κτηνιατρική Κλινική Vets4Pets - Kings Lynn (Αγγλία)
• Βασιλική Τσιώλη, Επίκουρη καθηγήτρια Χειρουργικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας
Π.Θ.

4

Σκύλος

Κώστας Λακαφώσης

Θωρακοσκοπική
περικαρδιεκτομή σε σκύλο
Ο κτηνίατρος Δημήτρης Φερλέμης μας βάζει
στο χειρουργείο για να παρακολουθήσουμε
από κοντά μια επέμβαση που παλαιότερα
ήταν ιδιαίτερα επίπονη για το ζώο, και μόλις
τα τελευταία χρόνια άρχισε να γίνεται
ενδοσκοπικά και στη χώρα μας

Η

ιδιοπαθής περικαρδιακή συλλογή
είναι νόσος κατά την οποία συσσωρεύεται (μεγαλύτερης ποσότητας από το φυσιολογικό) υγρό μέσα στο
περικάρδιο, στον σάκο δηλαδή που περιβάλλει την καρδιά. Το υγρό αυτό ασκεί
εξωτερικά πίεση στην καρδιά και δυσχεραίνει τη λειτουργία της (καρδιακός επιπωματισμός).
Η χειρουργική αντιμετώπιση συνίσταται στη δημιουργία ενός ανοίγματος στο
περικάρδιο (αρκετά μεγάλου ώστε να είναι αδύνατη πλέον η επούλωση), έτσι
ώστε να παροχετεύεται η περίσσεια υγρού
μέσα στην πολύ μεγαλύτερη θωρακική
κοιλότητα, όπου ο οργανισμός μπορεί
αποτελεσματικά να τη διαχειριστεί.
Με την κλασική χειρουργική, αυτό γίνεται με θωρακοτομή, που είναι μια διαδικασία πολύ βαριά για το ζώο και με μακρά

και επώδυνη διαδικασία αποθεραπείας. Με
την ενδοσκοπική μέθοδο, το σημαντικό
πλεονέκτημα είναι ότι το ζώο επιστρέφει
στην καθημερινότητά του πολύ πιο γρήγορα.

Προετοιασα
Ο τετράποδος ασθενής μας είναι ένα αρσενικό boxer 5 ετών, το οποίο είχε εμφανίσει αδυναμία και κατάπτωση τον τελευταίο καιρό, και προσκομίστηκε στον κτηνίατρο με υποψία προβλήματος στην κοιλιά. Όμως η υπερηχοτομογραφική εξέταση ανέδειξε το πραγματικό πρόβλημα.
Μετά από δύο περικαρδιοκεντήσεις και
αντίστοιχες υποτροπές, αποφασίστηκε το
χειρουργείο με τη μέθοδο της θωρακοσκόπησης.
Ο Δημήτρης Φερλέμης έχει πλέον αρκετή εμπειρία στη μέθοδο, έχοντας κάνει

περισσότερες από δέκα παρόμοιες επεμβάσεις τα τελευταία χρόνια, όμως η όλη
διαδικασία γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή,
αφού σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται
χειρουργείο ρουτίνας.
Η ιατρική ομάδα προετοιμάζεται πολύ
καλά από πριν, έτσι ώστε ο καθένας να
γνωρίζει τί θα πρέπει να κάνει, αφού καθ'
όλη τη διάρκεια της επέμβασης απαιτείται
η συνεργασία τουλάχιστον τριών κτηνιάτρων: ο ένας έχει την ευθύνη της αναισθησίας και της παρακολούθησης της
αναπνοής του ζώου, ο δεύτερος έχει την
αποκλειστική ευθύνη του χειρισμού της
κάμερας που εισέρχεται στη θωρακική
κοιλότητα και μας δίνει εικόνα στα μόνιτορ του χειρουργείου, έτσι ώστε ο τρίτος
να μπορεί να χειριστεί τα ενδοσκοπικά εργαλεία με τα οποία δημιουργεί την οπή στο
περικάρδιο.

Το πρώτο κρίσιμο σημείο της διαδικασίας είναι η δημιουργία των τριών οπών
στο θωρακικό τοίχωμα μέσα από τις οποίες έχουμε πρόσβαση στη θωρακική κοιλότητα.

Η πρτη οπ
Για την ενδοσκοπική κάμερα επιλέγουμε
παραξιφοειδή προσπέλαση, μπαίνοντας
δηλαδή δίπλα ακριβώς από την ξιφοειδή
απόφυση στο πίσω άκρο του στέρνου, ενώ
για τα χειρουργικά μας εργαλεία χρειαζόμαστε δύο μεσοπλεύριες οπές δεξιά και
αριστερά, που, ανάλογα με τη φυλή και τη
διάπλαση κάθε σκύλου, γίνονται από το
6ο μέχρι το 9ο μεσοπλεύριο διάστημα (οι
οπές έγιναν στο 9ο για το συγκεκριμένο
αρσενικό boxer).
Έπειτα, το επόμενο κρίσιμο σημείο είναι να αποκτήσουμε πρόσβαση και εικόνα

Σκύλος
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Τα στάδια της Θωρακοσκοπικής Περικαρδιεκτομής

από την κάμερα, έτσι ώστε να εντοπίσουμε στο χειρουργικό μας πεδίο το περικάρδιο και τις άκρες των χειρουργικών εργαλείων που προσεγγίζουν το σημείο που θα
πρέπει να γίνει η τομή. Η πρόσβαση και η
ορατότητα δυσκολεύει από την κίνηση του
πνεύμονα, ο οποίος σε κάθε αναπνοή τείνει να καταλάβει τον ίδιο χώρο από τον
οποίο περνά η κάμερα και τα εργαλεία μας,
οπότε ένα μέρος του χειρισμού της διαδικασίας (και του συντονισμού των τριών
μελών της ιατρικής ομάδας) είναι η διαρκής, ελεγχόμενη μηχανική υποστήριξη
της αναπνοής, που είναι απαραίτητη για
τη διατήρηση της αναισθησίας σε αυτές τις
επεμβάσεις.
Με απλά λόγια, σταματάμε για λίγο την
αναπνοή ώστε να έχουμε καλύτερη ορατότητα από την κάμερα και καλύτερη πρόσβαση των εργαλείων μας, παρακολου-
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Φωτό
1.
2.
3.
4.

Αναισθησία-ξύρισμα.
Παραξιφοειδής προσπέλαση για την κάμερα.
Η κάμερα κατευθύνεται προς τη σωστή θέση.
Το ξεκίνημα της τομής είναι το επόμενο κρίσιμο στάδιο.

5.
6.
7.
8.

Το πολύ χοντρό και σκληρό περικάρδιο καθυστερεί τη διαδικασία.
Η κίνηση του πνεύμονα δυσκολεύει την ορατότητα.
Αλλαγή πλευράς για να ολοκληρωθεί η οπή στο περικάρδιο.
Τα κομμάτια του περικαρδίου απομακρύνονται με τη λαβίδα.

(είτε και το βίντεο στο www.pet8tv.gr
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θώντας όμως διαρκώς τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να μην αφήσουμε τον ασθενή μας με λιγότερη οξυγόνωση από όσο πρέπει.
Όταν, με υπομονή και πολλή προσοχή,
καταφέρουμε να βρεθούμε με την ενδοσκοπική κάμερα και τα δύο εργαλεία μας
στο σωστό σημείο του περικαρδίου, έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα και είμαστε
πλέον έτοιμοι να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε ένα “παράθυρο” στο περικάρδιο από όπου θα παροχετεύεται το περικαρδιακό υγρό.

Η το
Εδώ, συναντάμε την επόμενη δυσκολία
της διαδικασίας, αφού το περικάρδιο του
συγκεκριμένου ζώου είναι αλλοιωμένο σε
τέτοιο βαθμό που είναι πολύ παχυμένο,
σκληρό και πολύ δύσκολο να κοπεί.
Το περικάρδιο ενός υγιούς σκύλου είναι μια πολύ λεπτή ημιδιαφανής μεμβράνη, όμως ο συγκεκριμένος σκύλος (για
άγνωστο λόγο που ούτε ανιχνεύεται ούτε
θεραπεύεται) έχει αποκτήσει τέτοιες αλλοιώσεις στο περικάρδιό του που οι λεπίδες των ενδοσκοπικών εργαλείων δυσκολεύονται πολύ, οπότε η διαδικασία γίνεται μακρύτερη σε χρόνο και πιο επίπονη
για την ιατρική ομάδα που ξεκίνησε για
ένα θεωρητικά δίωρο χειρουργείο και ήδη
έχει ξεπεράσει τις τρεις ώρες κοπιαστικής
και δύσκολης δουλειάς σε συνθήκες όπου
τα λάθη δεν συγχωρούνται.
Η βιβλιογραφία αναφέρει, ότι αρκεί μια
οπή 3-5 εκατοστών τετραγωνικής διατομής, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση

(ιατροφή

με το πολύ χοντρό και σκληρό περικάρδιο, αποφασίζεται να γίνει όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη οπή, έτσι ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα επούλωσης, μια διαδικασία όμως που αυξάνει τη διάρκεια της
επέμβασης, αυξάνει τον αριθμό των τομών και των χειρισμών και κατ' επέκταση
αυξάνει τις ευκαιρίες να γίνει κάποιο λάθος.

Αν κ"τι δεν π"ει καλ"...
Ας σημειωθεί εδώ, ότι η ενδοσκοπική μέθοδος δεν αποκλείει την ανάγκη της ανοικτής πρόσβασης σε περίπτωση που κάτι
δεν πάει καλά.
Αυτό είναι κάτι που δεν έχει χρειαστεί
ποτέ μέχρι τώρα στις αντίστοιχες επεμβάσεις που έχουν γίνει από την ιατρική ομάδα του Δημήτρη Φερλέμη, όμως και ο ίδιος
επισημαίνει, ότι αυτό είναι κάτι που δεν
μπορεί να αποκλειστεί:
- “Πρέπει να είσαι πάντοτε έτοιμος να
ανοίξεις τον θώρακα με τη συμβατική
μέθοδο και να μπεις κανονικά αν κάτι
δεν πάει καλά και αν προκύψει κάποιο
ανυπέρβλητο πρόβλημα”.
Τέσσερις ώρες μετά την είσοδο του Ερμή στο χειρουργείο, ράβονται πλέον οι
τρεις μικρές οπές (“τουλάχιστον το ράψιμο είναι το πιο εύκολο, έχεις μόνο τρεις
τρύπες να κλείσεις”) και να αποσυρθεί η
μηχανική υποστήριξη για να ξεκινήσει ο
ασθενής να αναπνέει με τις δικές του δυνάμεις. Όλα έχουν πάει καλά και η ιατρική ομάδα μπορεί να χαλαρώσει για πρώτη φορά από το δύσκολο χειρουργείο.

Χειρουργώντας θωρακοσκοπικά
Ο η/'τρη Φερλ/η /α λει:
- “Το χειρουργε ο λι τελε ωσε, το σκυλκι α ε ναι δη στην αννηψη, πηγα νει ια χαρ και περι νου ε σα στι
επ ενε 48 ρε να επιστρψει πλρω
στι κανονικ του δραστηρι τητε, ακα ο, ζωηρ και πολ καλτερα απ’ τι
ταν πριν.
Στα περιστατικ ε ιδιοπαθ περικαρδιακ συλλογ, η περικαρδιεκτο  πορε να δσει ση αντικ ανακοφιση των
συ πτω των και ρα καλτερη ποι τητα
ζω στο ζο αλλ και ση αντικ παρταση στη διρκεια ζω.
Το πρ βλη α ε την περικαρδιεκτο 
ε ναι τι παλι τερα χρειαζ ταν ια θωρακοτο  που ε ναι ια εξαιρετικ επδυνη επ βαση.
Σ ερα γ νεται ε ενδοσκοπικ προσγγιση, την κνου ε δηλαδ θωρακοσκοπικ, σα απ ικρ οπ και καταφρνου ε ο ασθεν α να αναρρνει τ σο γργορα, στε να ην αποτελε πλον
η θωρακοτο  ανασταλτικ παργοντα για
την απ φαση να χειρουργσου ε.
Η περικαρδιεκτο  χρι πριν επτ
χρ νια δεν γιν ταν θωρακοσκοπικ στην
Ελλδα, ω σ ερα γ νεται, και πλον
αποτελε ια πολ καλ επιλογ για τα περιστατικ ε χρ νια προβλ ατα.

Ββαια, α σωστ περικαρδιεκτο 
προϋποθτει καλ γνση και τη κλασικ χειρουργικ τεχνικ και πολ καλ
γνση τη ανατο α, γιατ πω και στην
ανοικτ προσπλαση τσι και στην ενδοσκοπικ, ε ναι πρα πολ επικ νδυνοι οι
χειρισ ο στον θρακα ταν δεν γ νονται
ε απ λυτη ακρ βεια, ε καλ γνση τη
ανατο α και ε σεβασ των γειτονικν
ιστν.
Στην κλασικ θωρακοτο  αλλ και στη
θωρακοσκ πηση, δ πλα ακριβ απ το
ργανο που χειρουργε , υπρχουν τα εγλα αγγε α του σ ατο, υπρχουν οι
πνε ονε, υπρχει το φρενικ νερο
στην καρδι αλλ και το διο το το χω α
τη καρδι, και α τρση κποιου απ
αυτ τα ργανα θα ποροσε να ε ναι ολθρια.
Πρα απ γνση και ε πειρ α, η διαδικασ α χρειζεται επιπλον εξαιρετικ οργνωση απ πριν και καλ προετοι ασ α
ολ κληρη τη ο δα που συ ετχει
στο χειρουργε ο, ω η ε πειρ α α
δε χνει τι ε την τρηση λων αυτν των
προϋποθσεων, η επ βαση πορε να γ νει ε εγλη ασφλεια και -το πιο σηαντικ πλεονκτη α τη εθ δου- να
προσφρει ταχτατη ανρρωση στον
ασθεν α.”
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ÄÄÏÈËÄÆÌºÍÄÖÏÇÆºÖÏÑÕÓÄÚÍÐÍÒÄÏÑÎÒÀÑÌÎÒÌºÍÀ
ÄÏ¼ÏÄÃÀÏÎØÄ¼ÍÀÈÊËÈÍÈÊ ÀÏÎÃÄÃÄÈÆÌºÍÎ½ÓÈÁÎÇÔÎ¿Í
ÒÓÇ ÌÄ¼ÕÒÇ ÓÕÍ ÄÏÈÏºÃÕÍ ÀÌÌÕÍ¼ÀÖ ÒÓÎ ÏË ÒÌÀ ÒÄ
ÀÒÔÄÍ»ÙÐÀÌÄÇÏÀÓÎÏ ÔÄÈÀÊÀÓ 1.
£È ÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀ Ä¿ÆÄØÒÓÄÖ Ã¼ÀÈÓÄÖ ÌÀÖ Ä¼ÍÀÈ ÏÀÑÀÒÊÄØÀÒÌºÍÄÖ ÌÄ ÏÑÎÒÄÊÓÈÊ 
ÄÏÈËÄÆÌºÍÄÖÏÇÆºÖÏÑÕÓÄÚÍÐÍÀÏ½ÀÑÀÁ½ÒÈÓÎÒ½ÆÈÀÊÀÈÀØÆ½ÒÄÄÏ¼ÏÄÃÀÏÎØ
º×ÄÈÀÏÎÃÄÈ×ÔÄ¼ÊËÈÍÈÊ ½ÓÈÁÎÇÔÎ¿ÍÒÓÇÌÄ¼ÕÒÇÓÇÖÒØÒÒÐÑÄØÒÇÖÓÎÉÈÍÐÍ
½ÏÕÖÇÀÌÌÕÍ¼ÀÒÓÎÏË ÒÌÀÆÈÀÓÈÖÎÏÎ¼ÄÖØÏ Ñ×ÎØÍÈÒ×ØÑºÖÄÍÃÄ¼ÉÄÈÖ½ÓÈ
ÃÈÀÃÑÀÌÀÓ¼ÙÎØÍÀÈÓÈÎËÎÆÈÊ½Ñ½ËÎÒÓÇÍÇÏÀÓÈÊ»ÄÆÊÄÅÀËÎÏ ÔÄÈÀ4
Ï¼ÒÇÖÏÄÑÈº×ÎØÍÈÍÎØË¼ÍÇºÍÀÏÑÄÁÈÎÓÈÊ½ÏÎØÀÏÎÃÄÃÄÈÆÌºÍÀÁÎÇÔ ÒÓÇÌÄ¼ÕÒÇ
ÓÇÖÏÀÑÀÆÕÆ»ÖÀÌÌÕÍ¼ÀÖÊÀÈÓÇÖÄÏÀÍÀÏÎÑÑ½ÅÇÒÇÖÒÓÎÏÀ×¿ºÍÓÄÑÎ5
ÒØÍÓÀÆ»&DQLQH+3+HSDWLFÄ¼ÍÀÈÊÀÓ ËËÇËÇÓ½ÒÎÆÈÀÊÎØÓ ÁÈÀ ÒÄÏÄÑÈÒÓÀÓÈÊ 
ÏØËÀÈÎÒØÒÓÇÌÀÓÈÊ»ÖÀÍÀÒÓ½ÌÕÒÇÖ ½ÒÎÊÀÈÆÈÀÄÍ»ËÈÊÎØÖÒÊ¿ËÎØÖ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της σειράς PURINA® PROPLAN® Veterinary
Diets παρακαλούμε επικοινωνήστε με την NESTLÉ ΕΛΛΑΣ Α.Ε στα τηλ. (χωρίς χρέωση μόνον από
σταθερό) 800 11 68068 ή +30 2106844 824 (από κινητό, με χρέωση) ή στην pet.care@gr.nestle.com
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3. Center SA (1998): Nutritional support for dogs and cats with hepatobiliary disease. J Nutr. 128:2733S-2746S.
4. Tivers MS, Handel I, Gow AG, Lipscomb VJ, Jalan R, Mellanby RJ (2014): Hyperammonemia and systemic inflammatory response syndrome predicts presence of hepatic encephalopathy in dogs with congenital portosystemic
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5. Parnell JA, Raman M, Rioux KP, Reimer RA (2012): The potential role of prebiotic fibre for treatment and management of non-alcoholic fatty liver disease and associated obesity and insulin resistance. Liver Int 32:701-711.
6. Schaeffer MC, Rogers QR, Leung PMB, et al. (1991) Changes in cerebrospinal fluid and plasma amino acid concentrations with elevated dietary protein concentration in dogs with portacaval shunts. Life sciences.;
48 (23): 2215-2223.
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Ευκαιρίες και προοπτικές
για νέους κτηνιάτρους
νονται πιθανές εξελίξεις για τη συμμετοχή τους και στο
τρίτο “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων
επιχειρήσεων”.
Όμως, πέρα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις χρηματοδοτήσεις, ένα σημαντικό θέμα στην επαγγελματική αποκατάσταση του νέου κτηνιάτρου είναι και η σωστή επιλογή ειδικότητας και επαγγελματικής κατεύθυνσης.
Το Vet News μίλησε με κτηνιάτρους σε διαφορετικά στάδια της επαγγελματικής τους εξέλιξης και σας μεταφέρει
τις σκέψεις και τις απόψεις τους.

Κτηνιατρείο
εν μέσω κρίσης
Η Ασπασία
Οικονομοπούλου είναι
μια νέα κτηνίατρος
που εξηγεί στο Vet
News γιατί ξεκίνησε
μια καινούρια
επαγγελματική
προσπάθεια σε μια
δύσκολη περίοδο για
επενδύσεις

‘‘

Όταν τελείωνα τη σχολή της Κτηνιατρικής, ήταν ακόμα περίοδος προ κρίσης,
οπότε οι προοπτικές ήταν λίγο διαφορετικές. Ήθελα να κάνω εξειδίκευση και
είχα στο μυαλό μου να προσπαθήσω να φέρω στην Ελλάδα κάτι που δεν υπήρχε. Όσο ήμουν φοιτήτρια, ανέπτυξα μεγάλη αγάπη και ιδιαίτερο κτηνιατρικό ενδιαφέρον σε οτιδήποτε σχετικό με τα άλογα, οπότε σε συνδυασμό και με τη σκέψη να προσπαθήσω να ξεχωρίσω σε σχέση με τους πιο πολλούς κτηνιάτρους, σκέφτηκα να κάνω εξειδίκευση πάνω σε αυτό.
Έτσι, αποφάσισα να βρεθώ στη Σκωτία και να ασχοληθώ με την αναπαραγωγή των
αλόγων, αφού πρώτα πέρασα από διάφορες επιλογές και εξέτασα τί από όλα θα ταίριαζε καλύτερα στις επιθυμίες, τις εμπειρίες, αλλά και τον χαρακτήρα μου.
Μετά από τρία χρόνια στη Σκωτία, σήμερα είμαι με το δικό μου κτηνιατρείο στο Πικέρμι και βέβαια δεν ασχολούμαι με άλογα αλλά με τα ζώα συντροφιάς. Η Ελλάδα μου
άρεσε πολύ και ήθελα να ζήσω εδώ, οπότε διερεύνησα τις δυνατότητές μου να ανοίξω
το δικό μου κτηνιατρείο, αφού αυτό είναι μονόδρομος πλέον για την επαγγελματική
αποκατάσταση. Στο Πικέρμι βρέθηκα μετά από πολύ χρόνο έρευνας και πολύ ψάξιμο,
αφού ήθελα μια περιοχή που να έχει όντως ανάγκη από κτηνίατρο, να έχει πρόσβαση
από Αττική Οδό και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ αναζητούσα συγκεκριμένα τετραγωγικά μέτρα, ώστε να χωράνε όλα αυτά που είχα στο μυαλό μου προκειμένου να προσφέρω σωστές υπηρεσίες στους πελάτες μου, οπότε υπήρχε και η παράμετρος του κόστους του χώρου που θα έβρισκα. Ξεκίνησα το κτηνιατρείο τον Αύγουστο του 2015 και
πραγματικά όποιος περνούσε απέξω το έβρισκε λίγο αστείο να στήνει κάποιος μια καινούρια επιχείρηση εν μέσω capital controls και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε.
Kατάφερα να βρω καλύτερο κατάστημα σε χαμηλότερο ενοίκιο, ολόκληρος ο εξο-

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Στοχεει στην υποστ'ριξη πτυχιοχων τριτοβ<θ/ια εκπαδευση, ανργων και αυτοαπασχολο/ενων για την ναρξη/υποστ'ριξη τη
<σκηση επαγγελ/ατικ' δραστηρι=τητα συναφο /ε την ειδικ=τητ< του και την οργ<νωση αυτοτελο επαγγελ/ατικο χ#ρου.
Επιδωξη του προγρ<//ατο εναι η /εωση τη
ανεργα αυτ#ν /σω τη αυτοπασχ=ληση, /ε
την <σκηση επαγγελ/ατικ' δραστηρι=τητα
συναφο /ε την ειδικ=τητ< του και την δη/ιουργα νων θσεων εργασα.Επιδοτονται για
τη δη/ιουργα, οργ<νωση, υποστ'ριξη και λειτουργα νου ' υφιστ</ενου αυτοτελο επαγγελ/ατικο χ#ρου συναφο /ε την ειδικ=τητ<
του:
• ω 25.000 ευρ# στην περπτωση εν= ατ=/ου που ανογει ατο/ικ' επιχερηση.
• ω 40.000 ευρ# για συνεργατικ< σχ'/ατα
δο ατ=/ων.

• ω 50.000 ευρ# για συνεργασε τρι#ν '
περισσοτρων ατ=/ων.
Βασικ  προϋποθ σει συετοχ
1. Εισοδη/ατικ< κριτ'ρια
• Το ατο/ικ= εισ=δη/α του ενδιαφερ=/ενου κατ< το το 2015 θα πρπει να εναι
περπου 20.000 ευρ#.
• Σε περπτωση οικογνεια, το οικογενειακ= εισ=δη/α κατ< το το 2015 θα πρπει να εναι περπου 35.000 ευρ#.
2. Επιδ=τηση απ= προγρ<//ατα στο παρελθ=ν
Ο ενδιαφερ=/ενο θα πρπει να /ην χει εγκριθε και να /ην χει λ<βει ενσχυση απ=
συγχρη/ατοδοτο/ενα προγρ<//ατα απ=
την 1.01.2012 /χρι και την η/ερο/ηνα υποβολ' τη ατηση. Εξαιρεται η συ//ετοχ'
σε συγχρη/ατοδοτο/ενε δρ<σει κατ<ρτιση.

πλισμός αγοράστηκε σε πολύ καλύτερες τιμές από ό,τι θα πλήρωνε ένας κτηνίατρος
πριν πέντε ή δέκα χρόνια, οπότε υπάρχουν και τα θετικά μέσα σε αυτή την κατάσταση.
Τα χρήματα της επένδυσης ήταν χρήματα που είχα εξοικονομήσει από δική μου δουλειά όσο δούλεψα στο εξωτερικό, αλλά είχα και σημαντική οικονομική βοήθεια από την
οικογένειά μου. Διάλεξα να τα κάνω κτηνιατρείο και εξοπλισμό αντί να τα αφήσω στην
τράπεζα ή να τα φάω κάπου αλλού, γιατί αγαπώ αυτό που σπούδασα και αυτό είναι που
θέλω να κάνω στη ζωή μου, και για να το κάνω σωστά χρειάζεται εξοπλισμός. Ήταν
απαραίτητο να έχω μια αναισθητική μηχανή, ένα ακτινολογικό μηχάνημα και ένα οδοντιατρικό μηχάνημα. Θα μπορούσα ίσως να είχα κάνει οικονομία και να αποφύγω κάποια πράγματα, όμως προτιμώ να προσφέρω καλύτερες υπηρεσίες, να μπορώ να κάνω καλύτερες διαγνώσεις και να είμαι συνολικά πιο σωστή με βάση αυτό που εγώ θεωρώ σωστό για τη δουλειά μου.
Για να κάνω μια τέτοια επένδυση και να ξεκινήσω αυτή τη δραστηριότητα, σίγουρα
είμαι αισιόδοξη και πιστεύω ότι θα πάω καλά. Όμως, δεν είναι μια απόφαση ζωής με τον
τρόπο που οι πιο παλιοί κτηνίατροι άνοιγαν κτηνιατρείο και ήξεραν ότι έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά για όλη τους τη ζωή, ότι για 20 και 30 χρόνια η ζωή τους θα
είναι αυτή. Εγώ δεν σκέφτομαι έτσι, δίνω ένα χρονικό περιθώριο μιας τριετίας περίπου
για να δω αν θα δουλέψει όλο αυτό με τον τρόπο που θα ήθελα-και δεν μιλάω μόνο σε
οικονομική βάση, αλλά θέλω να δω και αν η δουλειά θα με καλύπτει ψυχολογικά και
θα μου προσφέρει αυτά που θέλω. Αν δεν πετύχει, μάλλον θα πρέπει και πάλι να αλλάξω χώρα. Αν ξαναγύριζα στη Σκωτία, όπου υπάρχουν μεγάλες κλινικές όπου συνεργάζονται πολλοί κτηνίατροι από διαφορετικές ειδικότητες, σε κάτι τέτοιο θα
αναζητούσα το μέλλον μου, σε κάποια κλινική με πολλές διαφορετικές ειδικότητες, είτε για ένα ζώο είτε mixed practice για διάφορα ζώα”.

‘‘

Ευκαιρίες για χρηματοδότηση νέων κτηνιάτρων μέσω
ΕΣΠΑ δίνουν τα νέα προγράμματα που ανακοινώθηκαν
πριν από λίγες ημέρες.
Με την αναθεώρηση των όρων συμμετοχής και για το
πρόγραμμα “νεοφυής επιχειρηματικότητα” (και κατόπιν
έντονης παρέμβασης του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού
Συλλόγου), συμπληρώθηκαν και οι κωδικοί που σχετίζονται με δραστηριότητες κτηνιάτρων που έλειπαν στην
αρχική ανακοίνωση, οπότε οι κτηνίατροι ήδη συμμετέχουν σε δύο από τα τέσσερα νέα προγράμματα. Αναμέ-
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“Κινητός” κτηνίατρος
σε σταύλους και παραγωγικές μονάδες

Συμβουλές
για νέους συναδέλφους

Ο κτηνίατρος Αλέξανδρος Μητσόπουλος
επισημαίνει τις ευκαιρίες για επαγγελματική
αποκατάσταση στον κλάδο των παραγωγικών
ζώων

Ο κτηνίατρος Κώστας Γαβράς μας μιλάει
για το επαγγελματικό περιβάλλον όπως έχει
διαμορφωθεί και επικρατεί σήμερα στο χώρο
των μικρών κτηνιατρείων

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Το πρ=γρα//α "Νεοφυ' Επιχειρη/ατικ=τητα"
αφορ< την δρυση νων /ικρ#ν και πολ /ικρ#ν
επιχειρ'σεων απ= ανργου και απ= ασκοντε
επαγγελ/ατικ' δραστηρι=τητα που δεν χουν
σχση /ισθωτ' εργασα και επιδοτονται /ε
ποσ= απ= 15.000 ευρ# ω και 60.000 ευρ#.
Επιλ ξιε δαπ"νε
• Αγορ< εξοπλισ/ο (/χρι 40% του π/υ επενδυτικο σχεδου).
• Λειτουργικ< (ενοκια επαγγελ/ατικο χ#ρου,
δαπ<νε ηλεκτρισ/ο, δαπ<νε επαγγελ/ατικ' τηλεφωνα).
• απ<νε για α/οιβ τρτων (νο/ικ', λογιστικ' υποστ'ριξη).
• Υπηρεσε φιλοξενα σε θερ/οκοιτδε

ρες κτηνιατρικές μονάδες (συνήθως στις
λίγο μικρότερες που δεν διαθέτουν δικό
τους κτηνίατρο).
Έτσι, φορτώνοντας τον εξοπλισμό του
στο αυτοκίνητό του, ο κτηνίατρος λειτουργεί χωρίς ιατρείο και εξεταστήριο,
αλλά παρέχει ambulatory services στις
μονάδες με τις οποίες συνεργάζεται. Είναι ένας τρόπος να μπει κανείς στο επάγγελμα με σχεδόν εξασφαλισμένη πελατεία και συγκριτικά πολύ μικρότερη αρχική επένδυση σε σύγκριση με ένα κλασικό κτηνιατρείο. Έχει πολλές ώρες στο
δρόμο και αρκετή ταλαιπωρία, για κάποιον όμως ο οποίος αγαπά τη δουλειά
αυτή και την ευχαριστιέται, ίσως είναι μιά
καλύτερη προοπτική από το να
κλειστεί στους τέσσερις τοίχους
ενός γραφείου ή ιατρείου.

• απ<νε προβολ', δικτωση και συ//ετοχ' σε εκθσει.
• Αποσβσει παγων
• Αγορ< / Χρη/ατοδοτικ' /σθωση εξοπλισ/ο
• Προ/'θεια αναλωσ/ων.
• Ασφαλιστικ εισφορ δικαιοχου (επιχειρη/ατα / εταρων).
• Μισθολογικ= κ=στο για να/ε θση/ει
• απ<νε προετοι/ασα, υποβολ', κατοχρωση ' ανανωση για αναγνωρισ/νο ττλο βιο/ηχανικ' ' πνευ/ατικ' ιδιοκτησα.
Οι δαπ<νε θα εναι επιλξι/ε ΜΟΝΟ εφ=σον
πραγ/ατοποιηθον /ετ< τι 17.03.2016. Η χρη/ατοδ=τηση καλπτει το 100% των επιλξι/ων
δαπαν#ν.

‘‘

Παλιότερα, μπορούσε κανείς με
πολύ μικρό αρχικό κεφάλαιο να
ανοίξει ένα μικρό τοπικό κτηνιατρείο, να ξεκινήσει να δέχεται περιστατικά και να εισέλθει με τον τρόπο αυτό στον
επαγγελματικό στίβο χωρίς καμία απολύτως δυσκολία ή ρίσκο.
Στα χρόνια μας, ήταν εύκολο να βρούμε ένα κατάλληλο οίκημα, για αυτό που
κάνουμε και να διαμορφώσουμε σιγά σιγά τους χώρους για υποδοχή και για νοσηλεία των ζώων προκειμένου να ξεκινήσουμε να λειτουργούμε.
Στο πέρασμα των χρόνων, όλοι κάναμε κάποιες σταδιακές αναβαθμίσεις στον
εξοπλισμό και στις υπηρεσίες μας, όμως
χωρίς πίεση και ρίσκο, αφού ήδη είχαμε
πατήσει στα πόδια μας επαγγελματικά και
είχαμε διαμορφώσει μια φήμη και ένα πε-

λατολόγιο στην περιοχή μας.
Σήμερα, οι συνθήκες αυτές έχουν αλλάξει πολύ, όλα είναι εντελώς διαφορετικά.
Με το πέρασμα των χρόνων, τα κτηνιατρεία μικρών ζώων έγιναν πάρα πολλά και ο ανταγωνισμός φυσιολογικά αυξήθηκε, οπότε ένας νέος κτηνίατρος πλέον χρειάζεται ένα μεγάλο αρχικό κεφάλαιο, έτσι ώστε να φτιάξει μιά σύγχρονη
κτηνιατρική μονάδα με τον εξοπλισμό και
τις προδιαγραφές που θα του επιτρέψουν
να ανταγωνιστεί τους παλιότερους.
Oι νεότεροι συνάδελφοι θα πρέπει να
αναζητήσουν τρόπους εξειδίκευσης και
να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερο
στις νέες τεχνολογίες που βοηθούν τη
σύγχρονη κτηνιατρική, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τους παλαιότερους, αρκετοί από τους οποίους έχουν
αγοράσει τελευταίας τεχνολογίας συστήματα τα οποία δεν ξέρουν πώς να τα
χρησιμοποιήσουν!
Έτσι, ένας νέος κτηνίατρος θα μπορούσε να ασχοληθεί με την υπερηχογραφία, ένα θέμα που είναι πάντα απαραίτητο στα κτηνιατρεία που όμως είναι
έξω από τις δυνατότητες πολλών κτηνιάτρων.
Η εξειδίκευση σε αυτό το θέμα προσφέρει μια άμεση και σίγουρη είσοδο
στην αγορά εργασίας, ενώ παράληλα
μπορεί να δημιουργήσει τις αρχικές προϋποθέσεις για περαιτέρω επαγγελματική
εξέλιξη.
Ένας άλλος τομέας με προοπτικές για
έναν νέο κτηνίατρο, είναι η εξειδίκευση
σε αιματολογικές και κυτταρολογικές εξετάσεις, όπως επίσης και
βιοψίες.

‘‘

‘‘

‘‘

Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις
της κτηνιατρικής και των εφαρμογών της (π.χ. κλωνοποιήσεις
αλόγων, μεταφορές εμβρύων, μεταφορές ζώων με αεροσκάφη κλπ) τρέχουν
πάρα πολύ γρήγορα, ανοίγοντας όλο και
περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες
για τον νέο κτηνίατρο, ο οποίος θα επιλέξει να ασχοληθεί με τα παραγωγικά
ζώα. Σε σύγκριση με τον υπερκορεσμό
της αγοράς των ιατρικών υπηρεσιών σε
σκύλους και γάτες, κάποιος που θα κάνει μια ειδικότητα π.χ. στην χοιροπαθολογία ή στην διατροφή ή την αναπαραγωγή των μοσχαριών, έχει σχεδόν εξασφαλισμένη τη δουλειά σε κάποια μεγάλη παραγωγική μονάδα, αρκεί βέβαια να
του αρέσει να βρίσκεται καθημερινά κοντά στα ζώα και να μην τον προβληματίζει η απόσταση των μονάδων αυτών από
τα αστικά κέντρα.
Όσοι ζουν στην Αθήνα μπορούν να
αναζητήσουν απασχόληση στις μεγάλες
χοιροτροφικές μονάδες της Εύβοιας ή τις
αγελαδοτροφικές μονάδες στον Ασπρόπυργο και στα Οινόφυτα. Αντίστοιχα, στη
Βόρεια Ελλάδα, υπάρχουν δουλειές σε
κοντινή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη
ή τις Σέρρες, ενώ αν κάποιος τυχαίνει να
κατάγεται ή να ζει σε περιοχή με έντονη
κτηνοτροφική δραστηριότητα, η επιλογή αυτή μπορεί να θεωρηθεί μονόδρομος.
Για όσους δεν θέλουν να αναζητήσουν
μόνιμη απασχόληση με υπαλληλική σχέση, υπάρχει και μια ακόμα δυνατότητα:
ο νόμος ορίζει πλέον το Γραφείο Παραγωγικών Ζώων που είναι απλώς η φορολογική έδρα του κτηνιάτρου ο οποίος
προσφέρει τις υπηρεσίες του σε διάφο-
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Πτηνά

Ολική διατομή τενόντων
σε μπροστινό άκρο ίππου
Ο κτηνίατρος Αλέξανδρος
Μητσόπουλος περιγράφει στο Vet
News την πολύμηνη διαδικασία
με την οποία σώθηκε ένα άλογο
που αρχικά προοριζόταν
για ευθανασία

Τ

ο 8 ετών ανδαλουσιανό άλογο υπέστη ολική διατομή και των δύο τενόντων καμπτήρων φαλάγγων από
δάγκωμα φιδιού και αρχικά προοριζόταν
για ευθανασία, αφού η πρόγνωση για την
επιβίωσή του δεν ήταν καλή. Είχε μείνει
αρκετές ημέρες ξαπλωμένο μέχρι να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού
του και η γενική του κατάσταση δεν ήταν
καλή.
Οι περιπτώσεις αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν χειρουργικά με τενοντορραφή, όμως αυτό είναι ένα δύσκολο χει-

Στάθηκε στα
πόδια του
Cταν ια δσκολη
περπτωση, κντρα στα
στατιστικ" και τι
προβλ ψει, ω το
θετικ αποτ λεσα
δικαωσε την επιον
και την υποον λων
των επλεκενων.

<Δάγκωμα

<Προχωρη-

από φίδι,
ολική διατομή και
των δύο τενόντων σε
μπροστινό
άκρο ίππου.

1

<Ακινητο-

μένο στάδιο θεραπείας με
ορθοπεδικό πετάλωμα.

3

ποίηση και
ορθοπεδικό πετάλωμα.

>Το άλογο
2

στέκεται ξανά και δυναμώνει
κάθε μέρα.

4

ρουργείο που γίνεται με ολική αναισθησία
και προϋποθέτει τη δυνατότητα άμεσης
μεταφοράς του τραυματισμένου αλόγου
σε κατάλληλα εξοπλισμένη κλινική.

Μεγ"λη απσταση
Το συγκεκριμένο άλογο βρισκόταν στο
Μεσολόγγι, αρκετά μακριά από τους χώρους στους οποίους θα μπορούσε να χειρουργηθεί, ενώ είχε περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον τραυματισμό του.
Στην επιλογή της ευθανασίας, ο ιδιοκτήτης του αποφάσισε να κάνει μια προσπάθεια με συντηρητική αγωγή, για την
οποία η αρχική πρόβλεψη της επιτυχίας
ήταν κοντά στο 30%.
Η επιτυχία εξαρτάται από τη θέση στην
οποία τυχαίνει να έχουν βρεθεί οι κομμένες άκρες του τένοντα και στη δυνατότητα του ινώδη ιστού που αναπτύσσεται με
την πάροδο του χρόνου να γεφυρώσει το
κενό με τρόπο που να μπορεί να μεταφέρει τις δυνάμεις από τους μυς.
Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ξεκίνησε μια μακριά περίοδος αποκατάστασης
με χρήση γύψου και ορθοπεδικής πετάλωσης για τον πρώτο μήνα, ενώ στον δεύτερο μήνα ο γύψος αντικαταστάθηκε με
νάρθηκα και ταυτόχρονα το ορθοπεδικό
πέταλο άρχισε να μειώνεται σε μήκος.
Αυτό συνεχίστηκε σε στάδια όπου περίπου ανά μήνα μειωνόταν το ποσοστό

ακινητοποίησης, με σημαντικό στάδιο επιτυχίας τους πέντε μήνες όπου το άλογο
μπόρεσε να σταθεί κανονικά στο τραυματισμένο του πόδι, δείχνοντας ότι η πρόγνωση για την τελική αποκατάσταση είναι
πλέον πολύ καλή. Στους εννέα μήνες, η
βελτίωση έφτασε στο σημείο να μπορούμε πλέον να θεωρήσουμε οριστικά επιτυχημένη τη θεραπεία, αφού το άλογο άρχισε να περπατά κανονικά και να ασκείται
με ήρεμους ρυθμούς (20 λεπτά αργό περπάτημα κάθε πρωί και κάθε απόγευμα).

Κ"θε  ρα και καλτερα
Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα, ενώ με τη βελτίωση του καιρού αναμένεται να ξεκινήσει και θαλασσοθεραπεία, κάτι αρκετά εύκολο, αφού ούτως ή
άλλως το άλογο βρίσκεται στο Μεσολόγγι, δίπλα ακριβώς από την θάλασσα.
Ένας επιπλέον θετικός παράγοντας
στην πορεία της αποκατάστασης ήταν και
η χρήση της ιαματικής ιλύος του Μεσολογγίου, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως επίθεμα στην ελαστική επίδεση μετά την
αφαίρεση του νάρθηκα και βοήθησε στην
επιτάχυνση της διαδικασίας.
Ήταν μια δύσκολη περίπτωση, κόντρα
στα στατιστικά και τις προβλέψεις, όμως
το θετικό αποτέλεσμα δικαίωσε την επιμονή και την υπομονή όλων των εμπλεκόμενων.
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Ασπεργίλλωση
Προσοχή
στη διατροφή
του παπαγάλου
Η κτηνίατρος Patricia Gray εξηγεί
στο Vet News ότι ένας από τους
μεγαλύτερους κινδύνους για την
υγεία ενός παπαγάλου σχετίζεται
με την ακατάλληλη
διατροφή που οφείλεται στην άγνοια
των ιδιοκτητών

Η

ασπεργίλλωση είναι μία μυκητίαση που προσβάλλει κυρίως τους
μεγάλους παπαγάλους. Ο ασπέργιλλος (aspergillus) είναι ένας μύκητας
πολύ συνηθισμένος και υπάρχει παντού
στο περιβάλλον.
Είναι κάτι με το οποίο ερχόμαστε σε
επαφή συνέχεια, όμως επειδή είμαστε υγιείς, δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα πουλιά: εάν είναι υγιή, δεν αντιμετωπίζουν
κανένα πρόβλημα από τον μύκητα.
Όμως, τα πουλιά έχουν διαφορετικό
αναπνευστικό σύστημα από τους ανθρώ-

πους, δεν έχουν διάφραγμα αλλά ούτε και
πνεύμονες που να ανοίγουν και να κλείνουν όπως του ανθρώπου.
Διαθέτουν σταθερούς πνεύμονες με
πολλούς μικρούς σάκους αέρα, μέσα
στους οποίους υπάρχει υψηλή θερμοκρασία και υγρασία, δηλαδή το ιδανικό περιβάλλον για να αναπτύσσονται μύκητες.

Ιδανικ  συνθκε
Έτσι, αν μπουν σε μεγάλη ποσότητα οι μύκητες σε αυτό το περιβάλλον, αναπτύσσονται και κάνουν αποικία, καλλιέργεια.
Αν λοιπόν ένα πτηνό είναι υγιές, τρέφεται

σωστά, έχει καλή θερμοκρασία και φρέσκο αέρα, δεν αρρωσταίνει εύκολα.
Όμως, εάν η ζωή τους δεν εξελίσσεται
ομαλά, είτε λόγω υψηλού στρες είτε από
κακή διατροφή ή κακές συνθήκες διαβίωσης, όλα αυτά οδηγούν στην ανάπτυξη
μυκήτων, ιδίως όταν έλθουν σε επαφή με
μεγάλες ποσότητες του μύκητα με συμπτώματα που μπορεί να είναι και πολύ
οξεία, οπότε μία μέρα ο παπαγάλος να εμφανίσει ξαφνικά δύσπνοια και ενδεχομένως να πεθάνει.
Σε αρκετά πουλιά που εμφανίζεται ξαφνικός θάνατος, η αιτία είναι ακριβώς αυτή

η μυκητίαση, που προκαλείται από μαζική
εισροή μυκήτων μέσα στους αερόσακους
που βρίσκονται στους πνεύμονες. Οι μύκητες παρ’ όλα αυτά, υπάρχει πιθανότητα
να μη φθάσουν μέχρι τους πνεύμονες.
Ενδεχομένως στην τραχεία να βρεθούν
σε απότομα μεγάλη ποσότητα και να αναπτύξουν αποικία, η οποία φράζει την αναπνευστική οδό και οδηγεί στον θάνατο.

Κνδυνο για τη ζω
Αυτή είναι η οξεία μορφή της, κατά την
οποία μία μέρα ο ιδιοκτήτης μπορεί να παρατηρήσει ότι ο παπαγάλος του παρου-

Κτηνιατρικό
σιάζει δύσπνοια, έχει αλλάξει η χροιά της
φωνής του, κινείται παράξενα η ουρά του,
κάθεται στο κλουβί του και δυσκολεύεται
να πάρει ανάσα, ακόμα και σε κατάσταση
ηρεμίας.
Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται άμεση περίθαλψη και ο παπαγάλος επιζεί μόνο με την απευθείας παροχή οξυγόνου μέσω σωλήνα με μία τεχνική που μοιάζει με
την τραχειοστομία που κάνουμε στους ανθρώπους και διαρκεί για αρκετές ημέρες.

Η χρνια ορφ
Πέρα από την οξεία μορφή της ασπεργίλλωσης, υπάρχει και η χρόνια μορφή που
δεν έχει πολύ ξαφνικά συμπτώματα, όμως
ο ιδιοκτήτης σιγά σιγά παρατηρεί, πέρα
από τη δύσπνοια και την παράξενη κίνηση της ουράς, και κάποια άλλα συμπτώματα όπως η απώλεια της όρεξης αλλά και
της διάθεσης για παιχνίδι και ομιλία.
Αυτό συμβαίνει επειδή η συγκεκριμένη
νόσος δεν εμφανίζεται μόνο στο αναπνευστικό σύστημα, αλλά μπορεί να φτάσει και στο πεπτικό ή ακόμα και να προκαλέσει νευρολογικά προβλήματα.
Ο μύκητας μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε μέσα στον οργανισμό του παπαγάλου, ιδίως όταν έχουν περάσει μήνες ή
και χρόνια ακόμα, οπότε μπορεί τα συμπτώματα να είναι οπουδήποτε.
Ο μύκητας αυτός δεν φεύγει από μόνος
του, η θεραπεία είναι δύσκολη και μπορεί
να διαρκέσει αρκετούς μήνες, έως και
έναν ολόκληρο χρόνο.

Πρόληψη
Το πιο ση/αντικ= που /πορε να κ<νει κ<ποιο για να προστατευτε
απ= την ασπεργλλωση εναι η προσοχ' στη διατροφ' του παπαγ<λου,
/σα απ= τη σωστ' ενη/ρωση των ιδιοκτητ#ν.
Εναι γνωστ= =τι στου παπαγ<λου αρσουν πολ οι σπ=ροι και οι ξηρο καρπο κ<θε εδου, εν# προτι/ον του ηλι=σπορου /ε το κλυφο =πω και τα αρ<πικα φυστκια /ε το κλυφο γιατ το διασκεδ<ζουν να παζουν και να ανογουν το κλυφο για να βρουν τον καρπ=, =/ω σε αυτ' τη συν'θεια κρβεται ο κνδυνο τη ασπεργλλωση, γιατ /σα απ= το κλυφο υπ<ρχει /ι< λεπτ' σκ=νη γε/<τη
ασπργιλλου.
Ο παπαγ<λο σπ<ει το κλυφο /ε το ρ</φο του για να φ<ει το φιστκι, =/ω /ε την εισπνο', η λεπτ' σκ=νη φρνει στου πνε/ον
του εκατο//ρια /κητε που εναι αδνατον να καταπολε/ηθον.
Πρ=κειται για /αζικ' εισβολ' /υκ'των στον οργανισ/= του παπαγ<λου που του δη/ιουργε </εσο πρ=βλη/α, εν# οι διοι ξηρο καρπο
στον <νθρωπο δεν προκαλον καννα απολτω πρ=βλη/α.
Vτσι, το φαινο/ενικ< αθ#ο αρ<πικο φυστκι /ε το κλυφο, αποτελε
ναν πολ ση/αντικ= κνδυνο υγεα για τον /εγ<λο παπαγ<λο.
Γενικ<, εναι καλ= εναι να αποφεγου/ε κ<θε εδου σπ=ρου και ξηρο καρπο /ε το κλυφο για τη διατροφ' του παπαγ<λου /α.
Μπορο/ε =/ω να δνου/ε τα αρ<πικα φυστκια χωρ το κλυφο,
ειδικ< αυτ< που εναι κατ<λληλα για ανθρ#πινη καταν<λωση, προτι/#ντα τα <ψητα γιατ αυτ< χουν υψηλ=τερη θρεπτικ' απ=δοση.
Επση, ε<ν θλου/ε οπωσδ'ποτε να δ#σου/ε ηλι=σπορου ' <λλου
καρπο /ε κλυφο στον παπαγ<λο /α, να επιπλον /τρο προστασα εναι να τοποθετο/ε του ξηρο καρπο για κ<ποιο χρονικ= δι<στη/α στην κατ<ψυξη, #στε να εξασφαλζου/ε =τι δεν θα υπ<ρχουν ζωνανο /κητε =ταν θα του δ#σου/ε στον παπαγ<λο /α.
Αλλι#, /πορο/ε να σπ</ε καρδια και α/γδαλα και να τα δνου/ε
/ε το κλυφο στον παπαγ<λο, γιατ στα καρδια και στα α/γδαλα
δεν υπ<ρχουν ασπργιλλοι.
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Γάτα

Βάτραχος για κατοικίδιο;
Κατοικίδια δεν είναι μόνο οι σκύλοι
και οι γάτες: το Vet News μίλησε
με τη βιολόγο Δρ. Μαρία Δημάκη,
η οποία μας δίνει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες
που θα πρέπει να γνωρίζει κανείς
σχετικά με τους κατοικίδιους
βατράχους

Ο

βάτραχος είναι ένα αμφίβιο που
απαντάται στη φύση σχεδόν σε
ολόκληρο τον κόσμο και υπό τις
κατάλληλες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει
ένα πρωτότυπο και διαφορετικό κατοικίδιο ζώο.
Με τον γενικό όρο “βάτραχος” συνηθίζεται να συμπεριλαμβάνουμε πάρα πολλά
διαφορετικά είδη βατράχων και φρύνων
(της τάξης των Άνουρων), κάποια από τα
οποία προστατεύονται, οπότε και το εμπόριό τους είναι ελεγχόμενο: δεν απαγορεύεται, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν οι
πιστοποιήσεις που εξασφαλίζουν ότι
έχουν τηρηθεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Προσοχ
Στην Ελλάδα, απαγορεύεται να πάμε σε
μια λιμνούλα, να πάρουμε ένα βατραχάκι
και να το φέρουμε στο σπίτι μας.
Αυτό ισχύει για όλα τα ζώα της ελληνικής πανίδας, δεν μπορούμε να πάρουμε
κανένα ζώο από τη φύση και να το κάνουμε κατοικίδιο-αυτό είναι παράνομο και
ειδικά στην περίπτωση του βατράχου είναι και επικίνδυνο για διάφορους λόγους.

Ιδανική
θερμοκρασία
Fποιο κι αν εναι το εδο του
βατρ"χου, σηαντικ εναι να
γνωρζουε τη θεροκρασα του
χρου του, οπτε θα χρειαστοε
να θερετρο και α  θοδο να
διατηροε τη θεροκρασα του
χρου του απ 20 ω 29 βαθο
Κελσου. Επση, για τα πιο χερσαα
εδη θα χρειαστοε και να
υγρετρο, στε να
εξασφαλζουε τι υπ"ρχει αρκετ
υγρασα στο χρο του (π"νω απ
50% σχετικ υγρασα).
Για παράδειγμα, υπάρχει ένας μύκητας
που εμφανίστηκε τα τελευταία ένα-δύο
χρόνια στη χώρα μας και ο οποίος μπορεί
να εξαφανίσει ολόκληρους πληθυσμούς
βατράχων.
Εάν λοιπόν εμείς πάμε στη φύση και
πιάσουμε έναν βάτραχο, υπάρχει περίπτωση να μεταφέρουμε με τον τρόπο αυτό τον μύκητα σε μία άλλη περιοχή και να
δημιουργήσουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα
εν αγνοία μας.
Έτσι, το σωστό είναι να απευθυνθούμε
σε κάποιο κατάστημα, το οποίο με τη σειρά του θα έχει αποκτήσει τον βάτραχο από
νόμιμες οδούς και θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρτιά που το πιστοποιούν αυτό.

Aπαρατητε γνσει
Ένας βάτραχος ζει σε συνθήκες αιχμαλωσίας από 4 έως 15 χρόνια κατά μέσο όρο,
οπότε θα πρέπει να το γνωρίζει κανείς αυ-
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Είδη βατράχων
Για του αρχ<ριου, να βολικ= και εκολο εδο εναι ο “ν<νο
β<τραχο τη Αφρικ'”, να υδρ=βιο εδο που ζει στο νερ=. Vνα
<λλο εδο εναι η “κ=κκινη /πο/πνα τη Ασα”, που χρει<ζεται
και νερ= και /αλακ= χ#/α για να βγανει ξω. Εναι πολ =/ορφο
και επισ'/ω αν'κει στου φρνου, αλλ< το συ/περιλα/β<νου/ε στου βατρ<χου.
Επση, υπ<ρχει ο “λευκ= δεντροβ<τραχο” που =πω /αρτυρ<
και το =νο/< του εναι δεντρ=βιο εδο και χρει<ζεται βλ<στηση
για να σκαρφαλ#νει, εν# να ακ=/α εναι ο pacman frog, ο οποο δεν χει ιδιατερε απαιτ'σει και δεν εναι ιδιατερα δραστ'ριο στην καθη/εριν=τητ< του.

τό και να είναι βέβαιος ότι θα τον θέλει και
θα τον φροντίζει όλα αυτά τα χρόνια, δεν
θα τον βαρεθεί πετώντας τον έξω στη φύση όπως γίνεται κάποιες φορές.
Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά είδη
βατράχων που μπορεί κανείς να αποκτήσει ως κατοικίδια: υπάρχουν αυτά που είναι πιο υδρόβια και άρα χρειάζονται αρκετό νερό για να ζήσουν, στην ουσία ένα
ενυδρείο γεμάτο με νερό.
Υπάρχουν τα βατράχια που είναι πιο
χερσαία, δηλαδή τα βατράχια που δεν
έχουν τόσο ανάγκη από νερό, αλλά χρειάζονται χώμα, το οποίο θα πρέπει να είναι
υγρό και μαλακό, ώστε να μπορούν να το
σκάψουν.
Έπειτα, υπάρχουν τα είδη που θέλουν
και τα δύο, δηλαδή χρειάζονται και νερό
να κολυμπούν αλλά και χώμα για να βγαίνουν έξω και να σκάβουν προκειμένου να
κρυφτούν μέσα στη λάσπη.

Η τέταρτη κατηγορία είναι τα δεντρόβια βατράχια, αυτά δηλαδή που χρειάζονται αρκετό ύψος στο ενυδρείο τους και αρκετά φυτά στα οποία θα πρέπει να μπορούν να σκαρφαλώνουν.

0ιατροφ
Όσο για το φαγητό τους, θα πρέπει να
τους εξασφαλίσουμε έντομα, γιατί αυτή
είναι η τροφή των βατράχων. Το πιο συνηθισμένο είδος εντόμου που ταΐζουμε
τους βατράχους είναι ο γρύλος.
Επίσης, μπορούμε να τους δίνουμε millworms και τα πιο μεγάλα είδη μπορούν να
φάνε και pinkies, όπως ονομάζονται τα νεογέννητα ποντίκια που χρησιμοποιούνται
για αυτόν τον σκοπό.
Οι βάτραχοι τρώνε δύο με τρεις φορές
την εβδομάδα, κατά μέσο όρο δύο με τρεις
γρύλους κάθε φορά, ανάλογα φυσικά με
το είδος και το μέγεθος.

Yποιον β<τραχο κι αν διαλξει κανε, πρπει να γνωρζει, =τι θα
πρπει να αποφεγει την επαφ' /ε γυ/ν< χρια, για δο λ=γου:
απ= τη /α, το δρ/α του εναι πολ ευασθητο και <ρα /πορε να
του κ<νου/ε κακ= χωρ να το θλου/ε, απ= την <λλη, =/ω, /πορε κι ε/ε να π<θου/ε κ<τι: για παρ<δειγ/α, ε<ν το νερ= του
δεν εναι πολ καθαρ= /πορε να κολλ'σου/ε σαλ/ονλα, γι’ αυτ= και εναι ση/αντικ= να καθαρζου/ε συχν< τον χ#ρο και το νερ= του. Επιπλον, κ<ποια εδη βατρ<χων εναι λγο τοξικ< για
τον <νθρωπο, δηλαδ' χουν κ<ποια ουσα στο δρ/α του που
προκαλε ερεθισ/=-δεν θα π<θου/ε κ<τι κακ=, καλ= εναι, =/ω,
να αποφεγου/ε =σο /πορο/ε την επαφ'.

Κάτι ακόμα που θα πρέπει να γνωρίζει
κανείς είναι ότι υπάρχουν κάποια είδη βατράχων που δεν είναι καθόλου δραστήρια.
Μπορεί να δούμε ένα όμορφο και χαριτωμένο βατραχάκι σε ένα κατάστημα,
όπως για παράδειγμα τα Pixies (ονομασία
που προέρχεται από το επιστημονικό τους
όνομα, Pyxicephalus), τα οποία είναι πολύ χαριτωμένα όταν είναι μικρά, όμως στη
συνέχεια μεγαλώνουν πάρα πολύ και
μπορεί να φτάσουν τα 28 εκατοστά σε μήκος.
Όταν μεγαλώσει ένα τέτοιο βατραχάκι,
γίνεται ένας μεγάλος βάτραχος που στην
ουσία δεν κάνει απολύτως τίποτα, όλη μέρα κάθεται στον χώρο του χωρίς να είναι
καθόλου δραστήριο, οπότε είναι καλό να
έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί τελικά
να αποδειχθεί βαρετό ένα τέτοιο είδος βατράχου.

Στον κτηνίατρο
Οι β<τραχοι και οι φρνοι, =ταν ζουν σε συνθ'κε αιχ/αλωσα, εναι /εν απο/ονω/νοι απ= εξωτερικο παρ<γοντε, απ= την
<λλη, =/ω, η καλ' του υγεα στηρζεται σε
πολ /εγ<λο ποσοστ= στη σχολαστικ' τ'ρηση των καν=νων υγιειν' και στην καλ' φροντδα που παρχει ο ιδιοκτ'τη. Σε αντθετη
περπτωση, προσβ<λλονται απ= βακτ'ρια και
/κητε (πχ ασθνεια των κ=κκινων ποδι#ν)
=ταν το κ<τω /ρο τη κοιλι< και τα πσω
π=δια του βατρ<χου αποκτον ελαφρ= κ=κκινο χρ#/α λ=γω εσωτερικ' αι/ορραγα
που προκαλεται απ= την ασθνεια. Οι κτηνατροι που χουν τι γν#σει και την ε/πειρα #στε να αντι/ετωπσουν αποτελεσ/ατικ< κ<θε ασθνεια που /πορε να ε/φανιστε σε ναν β<τραχο, εναι πολ λγοι.

