ΦΟΛΕΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Εκατοντάδες σκύλοι και γάτες
χάνουν τη ζωή τους άδικα κάθε
χρόνο στην Ελλάδα, επειδή
κάποιοι
«συνάνθρωποί
μας»
θεωρούν ότι τους ενοχλούν και
αποφασίζουν να σκορπίσουν το
θάνατο, μοιράζοντας φόλες. Ο
όρος «φόλα» αναφέρεται σε ένα
σύνολο μεθόδων και τοξικών
ουσιών που χρησιμοποιούνται για τη δηλητηρίαση κατοικίδιων και
αδέσποτων ζώων. Οι φόλες συνήθως τοποθετούνται κατά τη
διάρκεια της νύχτας, μέσα σε κομμάτια φαγητού που θα θελήσουν
να φάνε τα ζώα. Πολλές φορές βέβαια οι δράστες αποφασίζουν να
χρησιμοποιήσουν απίστευτα ισχυρά δηλητήρια τα οποία σκορπίζουν
γύρω από δέντρα ή σε γωνίες σπιτιών και αρκεί μια μικρή επαφή
με το ζώο για να το βλάψουν. Αν το κατοικίδιο σας ή κάποιος
αδέσποτος φίλος σας φάει φόλα, τα κυριότερα συμπτώματα που
μπορεί να παρουσιάσει είναι: Έντονος εμετός, υπερβολική
σιελόρροια, σπασμοί, αστάθεια και δύσοσμη διάρροια. Αν
αντιληφθείτε κάτι από τα παραπάνω, τηλεφωνήστε άμεσα στον
κτηνίατρό σας και ενημερώστε τον για το τι μπορεί να προκάλεσε
τη δηλητηρίαση.

Ο κτηνίατρος θα σας καθοδηγήσει τι είδους εμετικό πρέπει να
δώσετε στο ζώο με πολύ προσοχή (απομορφίνη, αλάτι, μουστάρδα,
μαγειρική σόδα) προκειμένου να αποβάλει το δηλητήριο. Σύμφωνα
με την κτηνίατρο κα Ράνια Μιχαήλ, όλες οι κινήσεις πρέπει να
γίνουν άμεσα γιατί αν περάσουν 4 ώρες από τη στιγμή που το ζώο
φάει τη φόλα και δεν έχει προκληθεί εμετός, τότε το δηλητήριο
θα απορροφηθεί από το αίμα. Μόλις το ζώο κάνει εμετό, αμέσως
πρέπει να γίνει μια ένεση ατροπίνης (0,2 mm στο κιλό ζώου),
την οποία κάθε φιλόζωος ιδιοκτήτης ζώου θα πρέπει να έχει
προκαταβολικά στο σπίτι του για την άμεση αντιμετώπιση της

φόλας. Όσο πιο γρήγορα μεταφέρετε το ζώο στον κτηνίατρο για να
του χορηγηθεί ορός, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες
επιβίωσής του. Αφού κάνετε ότι μπορείτε για να σώσετε το ζώο,
κάντε άμεση καταγγελία μαζί με κάποιον άλλο μάρτυρα, στην
αστυνομία και να επιμείνετε να καταγραφεί το γεγονός. Ακόμα
αναφέρετε το γεγονός και στον τοπικό Δήμο και πιέστε τους να
λάβουν μέτρα. Σύμφωνα με το νόμο 3170/2003 η οποιασδήποτε
μορφής κακοποίηση ή εγκατάλειψη ζώου τιμωρείται με πρόστιμο
μέχρι και 1.500 ευρώ ή και ποινή εξάμηνης φυλάκισης.
Πηγή/φωτογραφία: Ελευθεροτυπία, enet.gr

Αντιμετώπιση φόλας στα κατοικίδια
Η Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος προχώρησε στη δημιουργία
ακόμη ενός ενημερωτικού βίντεο με σκοπό την ενημέρωση του
κοινού σε θέματα που αφορούν αδέσποτα αλλά και δεσποζόμενα
ζώα.
Το τελευταίο βίντεο φέρει τον τίτλο “Αντιμετώπιση φόλας στα
κατοικίδια”.
Δείτε το βίντεο παρακάτω:
Πηγή/βίντεο: Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος, edke.gr

