Na temat zabiegów chirurgicznych i rekonwalescencji
psów rozmawiamy z lekarzem weterynarii Jackiem Szulcem
chirurgiem z kliniki dla zwierząt przy ul. T. Kościuszki 22 w Zgierzu.
Jakie są najczęstsze zabiegi operacyjne u psów wchodzące w skład tzw.
chirurgii twardej?
Są to przede wszystkim operacje wynikające z przyczyn mechanicznych
wskutek uszkodzenia ciała, wypadku lokomocyjnego czy pogryzienia. W
efekcie może dojść do różnego rodzaju złamań, zwichnięć, zmiażdżeń. Drugą
grupę zabiegów stanowią operacje przeprowadzane u zwierząt z nabytymi
wadami wrodzonymi. Należą do nich nawykowe zwichnięcia rzepki, dyspalzje,
a także zbiegi ortopedyczne i stomatologiczne.
W jakim stopniu te zabiegi są ryzykowne?
Ryzyko operacyjne zależy od stanu zwierzęcia i rozległości urazów. Duże
znaczenie ma również czas, jaki minął od zaistnienia niebezpieczeństwa do
udania się ze zwierzakiem do lekarza weterynarii. Pamiętajmy, żeby zawsze
jak najszybciej zgłaszać się z psem po pomoc. Czas odgrywa także dużą rolę w
przypadku podejmowania decyzji o konieczności amputacji uszkodzonego
organu.
Po zauważeniu jakich objawów właściciel powinien udać się ze
zwierzakiem do chirurga?
Należy to zrobić w przypadku zaobserwowania każdej zmiany nowotworowej
na ciele psa lub kota. Zgodnie z najnowszymi standardami onkologicznymi nie
tylko należy ją natychmiast usunąć, ale również poddać badaniu
histopatologicznemu. Dopiero wynik tego badania pozwala lekarzowi
weterynarii na prawidłowe ukierunkowanie dalszego leczenia.

Czy konieczne jest odpowiednie przygotowanie psa do operacji?
Tak. Większość zabiegów chirurgicznych przeprowadzana jest w znieczuleniu
ogólnym. Powinno je poprzedzać badanie ogólne ze szczególnym
uwzględnieniem układów krążenia i oddechowego. W zależności od wyniku
tego badania, aby zmniejszyć ryzyko anestezjologiczne, niezbędne może
okazać się leczenie przedoperacyjne lub wybranie szczególnego rodzaju
znieczulenia, dostosowanego do stanu pacjenta. Odpowiednie przygotowanie
zwierzęcia do zabiegu w znieczuleniu ogólnym jest bardzo ważne ze względu
na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia komplikacji.
Czy zwierzak może jeść i pić przed zabiegiem chirurgicznym?
Przez dwadzieścia cztery godziny przed zabiegiem pies nie powinien nic jeść.
Pełny żołądek stanowi dodatkowe obciążenie dla układu krążenia, może
opóźniać efekty znieczulenia i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia
wymiotów (podczas których może dojść do zaaspirowania treści pokarmowej
do płuc). Bez ograniczeń można podawać psu wodę. Istnieje pogląd, żeby
przez krótki czas przed zabiegiem stosować antybiotyki, co ma zapobiegać
wczesnym stadiom zakażenia. Natomiast nie ma uzasadnienia przyjmowanie
przez psa leków przeciwbólowych.
Jak powinna wyglądać rekonwalescencja psa po zabiegu chirurgicznym?
Przebieg rekonwalescencji i jej czas zależy od rodzaju wykonanego u
zwierzaka zabiegu. Inaczej wygląda ona w przypadku operacji na jamie
brzusznej, inaczej w ortopedii. Z pewnością dobrym pomysłem jest
zostawienie psa po zabiegu na kilka godzin w szpitalu weterynaryjnym pod
fachową opieką. W ciągu pierwszej doby po operacji w znieczuleniu ogólnym
należy ograniczyć ruch podopiecznego i zapewnić mu komfort. Powinien
odpoczywać w ciepłym i spokojnym miejscu. Stosuje się również leki znoszące
ból.
Czy w tym okresie pupil musi przejść na specjalną dietę?
Tak. Stopniowo wprowadza się do jego diety płyny, a następnie pokarmy
półpłynne i stałe. Posiłki powinny być lekkostrawne. Na rynku dostępne są
specjalistyczne diety dla psów, które sprzyjają szybszemu powrotowi do pełnej
sprawności. W karmieniu zwierząt po zabiegach przeprowadzanych w
znieczuleniu trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ często
wykazują zaburzenia w odruchu połykania. Pojawiają się również wymioty,
które mogą być przyczyną zachłyśnięcia się. W przypadku rekonwalescencji
należy zawsze postępować według wskazówek lekarza weterynarii.

