ACİL MÜDAHELE-1
Kedi ve köpeklerde oluşabilen bazı acil
durumlar, ciddiyetine göre evde yada sokakta
müdahale ederek profesyonel servislere teslim
edebilirsiniz. Basit medikal müdahaleler zaman
kaybetmeden hastayı stabil konuma getirerek
avantaj sağlayabilir.
Evde yada sokakta bu durumlar için
öncelikli olarak veteriner hekiminiz yada bölgeye
yakın olan bir veteriner hekimin telefonunu
bulundurmanız ve derhal arayarak gerekli
işlemlerde yardımcı olmasını isteyebilirsiniz.
Fakat yeterli zaman yoksa ve/veya veteriner
hekime ulaşamıyorsanız yapılması gereken
işlemlere sıraya sokarak uygulamanız yararlı
olacaktır.
Öncelikli olarak bu tarz vakalarda kendinizi
korumanız gereklidir. Özellikle sokak hayvanları
korku ve güvensizlikle kendisini korumaya
çalışarak size zarar verebilir. Trafik kazaları,
tekme, çarpma gibi durulmada kısa bir şok
geçirdikten sonra çevresine karşı dikkatli olmaya
çalışırlar. Bu durumda hem onlara zarar
vermeden hem de kendimizi koruyarak yardımcı
olmaya çalışmalıyız. Eğer yapabiliyorsanız
çevreden yardım isteyiniz. Köpeklerin kendilerini
korumaları ısırarak; kediler ise ısırmanın yanı sıra
tırmalayarak agresyon gösterebilir. Kediler
genellikle kendilerini dokunulmasını istemezler bu
nedenle kalın bir eldiven kullanılmalı, yoksa
banyo havlusu veya benzeri bir kumaş ile
enseden ve ayakları bu materyale sararak
tutulmalıdır. Köpekler için yumuşak ses tonu ile
yaklaşım sağlanmalı, eğer var ise maske
kullanılmalı, yoksa bir kumaş parçası ile ağız
bölgesi bağlanarak ısırılmadan işlemlerimizi
yapabilmeliyiz. Ancak yapılan bu işlemlerde
solunum ile ilgili problemlerin varlığı mevcut ise,
göğüs boşluğunda travmatik durum varsa veya
burnu basık ırklarda (brachycephalic ırklar) havlu
veya
kumaş
parçası
ile
solunumunu
engellemeden kafasını çevreyi göremeyeceği
şekilde kapatmak gerekir. Bu sayede korku ve
agresyon göstermeleri azalır.

İlk olarak Acil müdahalenin ABC’si diye
nitelendirebileceğimiz
gözlemlerin
yapılması
gerekir;
1- Hava Yolu (Airway):
Hastanın öncelikli olarak solunum sisteminin
açık olması gerekmektedir. Ağız içi, boğaz gibi
çıplak gözle görebileceğiniz yerlere ağzını
açarak ulaşabilirsiniz.
Ağız boşluğunda
herhangi bir yabancı cisim solunumu
engelleyebilir, ağız içerisinde alerji veya astıma
bağlı olarak generalize şişlikler oluşabilir.
Yabancı cisim, pıhtı gibi oluşumların parmakla
bunların
ileriye
itilmeden
çıkarılması
gerekmektedir.
2- Solunum (Breathing):
Bazı zamanlarda solunumun durması hastayı
kritik bir döneme sokar. Eğer hastada
solunumun devam etmediğini görürseniz;
ağızdan buruna suni solunum yapılması
gerekir. Bunun için hastanın ağzını kapatıp
burundan ard arda3-4 kere güçlü şekilde nefes
verilir. Devamında hasta nefes almaya kendi
kendine başlamadıysa dakikada 10-12 kez
nefes verilerek bu işlem yapılır. Kedilerde ağız
açık şekilde nefes alması birçok problemi akla
getirebilir.

3- Dolaşım (Circulation)
Dolaşımın kontrolü için yapılması gereken ilk
işlem dişetlerine parmakla basarak pembe
rengin beyazdan 2sn içerisinde eski rengine
dönmesi beklenir. Kalp atım sayısı (köpek: 70160bpm,
kedi:
160-240bpm)
olması
gerekmektedir. Arka bacakların arasına elinizi
koyarak kalp atımını hissedebilirsiniz ki bu da
nabızdır. Eğer bunlardan biri veya birkaçı
normal sınırlar dışında ise derhal veteriner
hekiminize ulaştırınız.

