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List od mieszkanki teofilowa

  

Zapytałam kilku mieszkańców o to, czy wiedzą coś na temat trucia psów na naszym
osiedlu i o to czego się dowiedziałam.

  

  

Dowiedziałam się, że takie sytuacje systematycznie się powtarzają. Co jakiś czas psy padają
ofiarom otruć. Kilka lat temu już były podobne przypadki. Gospodarz, z którym rozmawiałam
powiedział mi, że w kilku blokach przy ulicy Lnianej kilka psów nie udało się uratować tak samo
jak pieski w okolicy Rydzowej i Kaczeńcowej. A dziś właśnie pan, który był na spacerze ze
swoimi psami, ostrzegł mnie, że trzy psy z bloków przy Malusie walczą o życie, bo zostały
otrute trutkami na szczury.

  

  

Z moich ustaleń wynika, że ktoś wyrzuca na ziemię takie produkty jak kaszanka,kiełbasa,a
nawet mięso dla psów z saszetki,w które wkłada trutkę. Generalnie jest to coś co zasmakuje
naszym zwierzakom. Słyszałam też o przypadku( nie na Teofilowie) wkładania w kaszanki i
kiełbasy potłuczonego szkła. Aż trudno w to uwierzyć: ( Nie wiem czy robi to ta sama osoba,czy
jest więcej takich ludzi. Trzeba obserwować nasze psy, a przede wszystkim jeśli piesek ma
tendencje do zjadania różnych śmieci, to założyć kaganiec.
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Opiszę objawy jakie występują u piesków po zjedzeniu takiej trutki. Są dwie trutki: jedna działa
od razu,a druga ma przedłużone działanie. Ta o przedłużonym działaniu stosowana jest
najczęściej, dlatego, że szczury wysyłają zwiadowcę. Jeśli ten wraca do stada, to znaczy, że
teren jest bezpieczny. Trutka zaczyna się uaktywniać nawet po 6 dniach. Objawy u psów są
następujące: silna biegunka,wymioty. Na ciele pojawiają się  czerwone plamy od popękanych
naczynek, białka w oku również są czerwone, popękane. Przy podejrzeniu zatrucia, ważnym
czynnikiem jest czas! Trutki uszkadzają wątrobę i nerki, a te o przedłużonym działaniu
dodatkowo uszkadzają układ nerwowy.

  

  

To co możemy zrobić jeśli podejrzewamy, że pies zjadł taką trutkę, a nie mamy pod ręką
weterynarza, to podać pieskowi Carbo medicinalis. To węgiel leczniczy sprzedawany w postaci
tabletek, granulek lub proszku.Można je kupić bez recepty. Działa absorbująco, pochłaniająco,
odtruwająco. Chłonie truciznę jak gąbka.Stosowany jest w leczeniu wszelkiego rodzaju zatruć.
Pieskom większej rasy można podać nawet do 10 tabletek na raz, a mniejszym maksymalnie 3.
Psy wydalają wszystko z trucizną. Jednak trzeba działać szybko. Te informacje uzyskałam od
lekarza weterynarii na Teofilowie.

  

  

Mam nadzieję, że osoby, które robią takie rzeczy, dopadnie sprawiedliwość, bo jakim trzeba być
człowiekiem, żeby z premedytacją skazywać zwierzęta na takie cierpienia, a nawet śmierć.

  

  

Agnieszka  ( mieszkanka Teofilowa). Dziękuję za zainteresowanie się sprawą. 
Pozdrawiam.
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