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Házi kedvenceink sérvbetegségei - Traumás hasi sérvek
A traumás-külső erőbehatásra keletkező-sérvek gyakran fordulnak elő kedvenceinkben, melyek okai, kiváltói leggyakrabban autóbaleset, magasból való leesés, egyéb
tompa vagy éles hasi trauma, egymással való összeverekedés.

Felismerésük sokszor nem is olyan
könnyű, főleg testesebb, kövérebb
kutyában-macskában alig vehető észre a vastag bőr alatti kötőszövetben,
zsírrétegben. Leggyakrabban a has
oldalán, a horpasz tájékon fordulnak
elő, de a behatástól függően bárhol
kialakulhatnak. Gyakran kombinálódnak a belső szervek sérülésével,
a lép, máj, vese bevérzésével, repedésével, esetleg az üreges szervek
gyomor, belek, hólyag különböző
mértékű sérülésével. Ezért nagyon
alapos kivizsgálás, kontrasztos röntgen vizsgálatok, ultrahang vizsgálat
vagy akár a sérvkapu tágítása után,
vagy anélkül, közvetlen vizsgálatot
biztosító diagnosztikai laparatómia-

próba hasmetszés is szükséges lehet.
A tünetek súlyossága elsősorban a
belső szervek sérülésétől, és a keringés állapotától (sokkos lehet az állat)
függ. A sérvkapu általában nagy, így
a belső szervek, elsősorban a belek
kizáródásától ritkán kell tartani. Fontos, hogy minél előbb jó kezekbe kerüljön a kis kedvencünk, akár ügyeleti
éjszakai ellátást is vegyünk igénybe.
A „kötelező” sokktalanítás után, a
már stabil állaton következhetnek
a diagnosztikai vizsgálatok, majd a
sebészi ellátás, melynek során gyakran meglepetések érhetik a sebészt.
Látszólag kisebb felületi sérülések
alatt is gyakran nagyon súlyos, olykor
bizony életveszélyes sérülések „hú-
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zódhatnak” meg. Legjobb példa erre
a kutyaharapás, verekedés után kialakult sérvek esetén, amikor egy-két
fognyom csak kisebb hasizom-hasfal
folytonossághiányt, sérvet okoz, ellenben a kistermetű áldozat, kutya
vagy macska belső szervei a marcangolás során súlyosan sérülnek.
Kórházunkban elkezdtük alkalmazni
a nagy kiterjedésű traumás hasi sérveknél nagyon hasznos sérvhálók
alkalmazását, mely a humán gyakorlatban már mindennaposan használt
eszköz. Sajnos az állatgyógyászatban
a sérvhálók borsos ára még egy ideig akadályozza az elterjedésüket, de
reméljük, hogy a kisállat biztosítás
elterjedésével egyre több gazdi engedheti meg a korszerű gyógyító eljárások igénybevételét. Ha a leírtakhoz
hasonló tüneteket észlel kedvencén,
azonnal forduljon az állatorvosához,
vagy várjuk szeretettel kórházunkban, ahol kollégáinkkal 24 órás folyamatos sürgősségi ügyelet is tartunk.
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