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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ για ζώο  

αρμοδιότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με Α.Μ. ζώου: 2602 

 

Στις 21/01/2020, μετά από έγκριση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Θεσσαλονίκης έγινε αποδεκτό, από την Κλινική Ζώων Συντροφιάς του Α.Π.Θ. ζώο 

αρμοδιότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με προφορικό αίτημα αναλυτικής κτηνιατρικής εξέτασης 

(ιατροδικαστικού τύπου) για ενδεχόμενη κακοποίηση. Προσκομίστηκε στην Κλινική  την ίδια 

ημέρα από τον υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου (Β. Αγγελίδη).  Ήταν σκύλος (μη στειρωμένος) 

αρσενικός, 39 κιλών Σ.Β., μεσήλικας, ημίαιμος, καφέ- μαύρου χρωματισμού, με ρυπαρότητα 

και πόνο στην ευρύτερη περιοχή του αριστερού αφτιού και χωρίς άλλα εμφανή τραύματα ή 

χωλότητα, με αρ. ηλεκτρονικής ταυτότητας 941000017190204, αδήλωτο - μη 

καταγεγραμμένο στο αρχείο του υπουργείου ή του Δήμου.   

Καταγράφηκε με την παραπάνω ηλεκτρονική ταυτότητα στα ζώα αρμοδιότητας του Δήμου 

Θεσσαλονίκης με Α.Μ.: 2602 (εσωτερικά μητρώα ΝΙD: 2747, Μ: 8444). Το ζώο περπατούσε 

κανονικά, δεν ήταν φοβισμένο, είχε φυσιολογικό επίπεδο συνείδησης, επιφυλακτική 

συμπεριφορά και ήταν γενικά νωχελικό, κυρίαρχου τύπου. Εξετάστηκε κλινικά, αναλυτικά στις 

22.1.20 (υπό αναισθησία  λόγω άλγους της περιοχής του αφτιού) από τον υπογράφοντα (Χ. 

Βερβερίδης- κτηνίατρος επιστημονικά υπεύθυνος για τα ζώα του Δήμου), από την κα Δ. 

Παρδάλη (κτηνίατρος επ. καθηγήτρια γενικής παθολογίας και προπαιδευτικής) και από τους 

υπεύθυνους κτηνιάτρους του δερματολογικού, αναισθησιολογικού και χειρουργικού τμήματος. 

Διαπιστώθηκαν: μέτρια θρεπτική κατάσταση, τρυγία, ήπιος αμβλύς κριγμός στην αριστερή  

ισχιακή διάρθρωση ενδεικτικός χρόνιας αρθρίτιδας (συμβατής με την ηλικία) και κυρίως 

ρυπαρότητα από αποξηραμένο δύσοσμο πυοαιμορραγικό έκκριμα στην έσω και έξω 

επιφάνεια του αριστερού πτερυγίου το οποίο μετά από κουρά και καθαρισμό αποκάλυψε 

στη βάση του (πτερυγίου) υποκείμενο τραυματισμό από δάγκωμα (συμμετρικές ημικυκλικά 

κατανεμημένες οπές, χαρακτηριστικές δαγκώματος). Στο υπόλοιπο δέρμα του δεν 

διαπιστώθηκαν πουθενά διογκώσεις, μώλωπες, πετέχιες ή εκχυμώσεις ή άλλα σημεία 

κακώσεων. Στη γενική αιματολογική του εξέταση διαπιστώθηκε ήπια θρομβοκυτταροπενία, η 

http://www.auth.gr/


ΣΤ .  ΒΟΥΤΥΡΑ 11  ■  546  27  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■  www.vet .auth .gr  
 

οποία αποδόθηκε σε υποξεία ερλιχίωση, μετά από τη διαπίστωση αντίστοιχης θετικής 

ορολογικής δοκιμής (snap τεστ). Τα ευρήματα από τον έλεγχο βιοχημικών παραμέτρων του 

ορού αίματος ήταν φυσιολογικά. Ήταν απαλλαγμένο άλλων βασικών λοιμωδών νοσημάτων 

(αρνητικό στην λεϊσμανίαση, αναπλάσμωση, διροφιλαρίωση, νόσο Lyme και σε δερματικά 

παράσιτα - ψύλλους). Πραγματοποιήθηκαν ακτινογραφήματα θώρακα και κοιλίας, στα οποία 

δεν παρατηρήθηκαν παθολογικά ευρήματα πλην ήπιας σπληνομεγαλίας (συμβατή με τη 

διαγνωσμένη ερλιχίωση και τη χορήγηση αναισθησίας). Τα πρωτότυπα δεδομένα όλων των 

εξετάσεων διατηρούνται στο αρχείο της Κλινικής. 

Σύμφωνα με τη αξιολόγηση του υπογράφοντος Χ. Βερβερίδη (σε μια προσπάθεια 

σύνοψης των ευρημάτων), της κας Δ. Παρδάλη και του δ/ντή της κλινικής κ. Λ 

Παπάζογλου: α) το ζώο παρουσίαζε ευρήματα συμβατά με δήγμα από άλλο σκύλο στο 

πτερύγιο του αριστερού αφτιού και β) πουθενά αλλού άλγος ή αποδείξεις πρόσφατων 

κακώσεων και συνεπώς (από ιατροδικαστικής σκοπιάς) δεν πιστοποιείται πρόσφατη 

κακοποίηση του ζώου.  

Προτάσεις για την εφεξής φροντίδα – θεραπεία του ζώου: α) καθημερινός καθαρισμός 

πλύσεις και στέγνωμα του πτερυγίου με αραιό αντισηπτικό σαπούνι διαλυμένο σε νερό επί 10-

30 ημέρες και β) καθημερινή χορήγηση δοξυκυκλίνης 5mg/kg, δις ημερησίως επί 30 συνολικά 

ημέρες (έως τις 20.2.2020).  

Ο σκύλος αυτός, ως ζώο αρμοδιότητας Δήμου επιπλέον στειρώθηκε, εμβολιάστηκε και του 

έγινε ενδο-εξωαποπαρασίτωση. Η υγεία του ζώου παραμένει καλή μέχρι σήμερα, υπό τη 

φροντίδα των υπευθύνων νοσηλείας της Κλινικής. 

 

Με εκτίμηση,                                                                                             

 

Ο κτηνίατρος 

(επιστημονικά υπεύθυνος του έργου:  

διαχείριση αδεσπότων  του Δήμου Θεσσαλονίκης)                                                                           

 

 

 

 

Χαράλαμπος Ν. Βερβερίδης 

Επίκουρος καθηγητής Μαιευτικής Ζώων Συντροφιάς 
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