Lékařská zpráva
Druh: pes
Jméno: Sendy
Pohlaví: samec
Majitel: Marie Dvořáková

Sendy přišel poprvé do naší ordinace 25.11.2014 a na první pohled byl ve velmi zanedbaném
stavu. V útulku byl očkovaný, bohužel na první pohled patrné potíže evidentně nikdo neřešil.
Již při první návštěvě jsme zjistili onemocnění uší, očí, kožní potíže a velké množství zubního
kamene. Vyšetření bylo náročné, Sendy byl u nových majitelů druhý den a zatím nikomu
nevěřil, snažil se bránit útěkem a kousáním.
V obou uších měl velké množství mazu, chronické změny na boltcích a jakákoliv manipulace
byla bolestivá. Na L oku byla spojivka zarudlá, oteklá, se serozním výtokem, P oko - bylo
vpadlé, překryté třetím víčkem a s hnisavým výtokem (doporučeno oftalmologické vyšetření
u specialisty). Po těle měl alopecie a špatnou kvalitu srsti.
Další potíže na sebe nenechaly dlouho čekat, za 3 dny navštívil Sendy ordinaci kvůli kašli.

Majitelům bylo doporučeno hematologické a biochemické vyšetření krve + vyšetření štítné
žlázy, případně test na Cushingovu chorobu.
Dle výsledků se u Sendyho potvrdila hypotyreóza (snžená funkce štítné žlázy) a byly mu
nasazeny potřebné léky, po kterých mu začala růst srst a celkově byl aktivnější.
Následovaly opakované návštěvy kvůli interdigitální dermatitidě.

/

Na doporučení oftalmologa Sendy podstoupil enukleaci bulbu (odstranění nemocného oka) a
měl mu být odstraněn zubní kámen. Kvůli komplikacím během zákroku k odstranění zubního
kamene nedošlo a pes byl probuzen z anestezie. Špatně se budil, objevily se neurologické
potíže, chyběl obranný reflex a reagoval pouze na bolestivé podněty. Během pár hodin nabyl
vědomí, ale byl apatický. Došlo k selhání ledvin a jater a přes veškerou terapii Sendy den po
zákroku zemřel.
Během té krátké doby, co žil v novém domově jsem na Sendym pozorovala ohromné změnyvelmi se sblížil s majitelem, začal mu věřit a dělal velké pokroky při vyšetření. Radoval se
z procházek a z plné misky, kterou do té doby pravděpodobně moc nezažil. Možná by jeho
šance byla větši, kdyby se o jeho zdravotní stav během pobytu v útulku někdo zajímal.
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