
R e gu lar nie te le fo nu jà do mnie w∏a Êci cie le pa pug du -
˝ych lub ma ∏ych, prze ra ̋ e ni tym, ˝e ich pa pu ga wy -

mio tu je, jest oso wia ∏a, ma zmie nio ny wy glàd ka ∏u i sie dzi
ci cho w kà cie klat ki. Pro szà o ra d´, a ja z upo rem god nym
lep szej spra wy nie mal za wsze mó wi´ to sa mo: „Trze ba jà
zba daç”. Nie ste ty nie za wsze jest to mo˝ li we, bo w∏a Êci cie -
le pa pug miesz ka jà tak ̋ e z da la od oÊrod ków aka de mic -
kich i lecz nic wy spe cja li zo wa nych w le cze niu pta ków. Co
wte dy po czàç? Wte dy jest pro blem! Na do da tek do sta je mi
si´, ˝e nie chc´ po móc. Otó˝ bar dzo te go chc´, ale na od -
le g∏oÊç, bez zba da nia pa cjen ta, zwy czaj nie nie mo g´. Ma -
∏o te go. Mo g´ za szko dziç!

Sta ny za pal ne wo la mo gà byç spo wo do wa ne przez cia -
∏a ob ce, dra˝ nià ce sub stan cje che micz ne, bak te rie lub grzy -
by. Ka˝ da z przy czyn wy ma ga in ne go dzia ∏a nia. Na do da -
tek trze ba umieç od ró˝ niç wy mio ty od kar mie nia uro jo ne -
go part ne ra, gdy˝ sa mot nie trzy ma ne pa pu gi mo gà zwra caç

z wo la po karm w ra mach „uda wa nia kar mie nia”. W ta kim
przy pad ku ich stan ogól ny nie ule ga jed nak zmia nie. Sà we -
so ∏e, ha ∏a Êli we, a przy zwra ca niu po kar mu sà spo koj ne
i sku pio ne. Po za tym, zwy kle ro bià to w sta ∏ym miej scu:
przy kar mi dle, na za baw k´ lub do kà ta klat ki. Z wy mio ta -
mi jest ina czej. Ptak ener gicz nie po trzà sa g∏o wà, czu je si´
êle, cich nie i zwra ca ziar no nie stra wio ne. D∏u go trwa ∏e wy -
mio ty pro wa dzà do wy cieƒ cze nia or ga ni zmu i zwy kle koƒ -
czà si´ fa tal nie. Trze ba wi´c in ter we nio waç nie mal od ra zu.
Co ro biç? 

Przede wszyst kim sta ra my si´ usta liç przy czy n´ sta nu za -
pal ne go. Mo ̋ e to byç cia ∏o ob ce w wo lu. W swo jej le kar -
skiej ka rie rze spo tka ∏em si´ ju˝ z ko ra li ka mi, ka wa∏ ka mi
pla sti ku, Êru ci na mi, czy urwa ny mi z fu tra frag men ta mi skó -
ry z sier Êcià. Bez usu ni´ cia cia ∏a ob ce go z wo la nie mo ̋ e byç
mo wy o sku tecz nym le cze niu. Trze ba to jed nak ro biç bar -
dzo ostro˝ nie. Po tem mo˝ na po daç pa pu dze przez kil ka dni
do pi cia na par z ru mian ku (sa szet ka na pó∏ li tra). 

Osku by wa nie Êcian, me bli, d∏u go pi sów z farb i la kie rów
mo ̋ e pro wa dziç do sta nów za pal nych wo la i wy mio tów.
Po wa˝ niej szym przy pad kom to wa rzy szà tak ̋ e ob ja wy ogól -
ne wy ni ka jà ce z za tru cia: bie gun ka, apa tia, zmie nio na bar -
wa ka ∏u. W ta kim przy pad ku ko niecz nie trze ba po daç
Smec t´ (sa szet ka na pó∏ szklan ki), a po tem na par Uro sa nu
(sa szet ka na pó∏ li tra). Je ̋ e li po do bie ob ja wy nie mi nà, to
nie obej dzie si´ bez wi zy ty u le ka rza. 

Naj trud niej sze sà sta ny za pal ne wo la zwià za ne z in fek cjà
bak te ryj nà lub grzy bi czà. Ko niecz nie trze ba jed nak wie dzieç,
czy cho ro b´ po wo du jà bak te rie, czy grzy by. Od te go za le ̋ y
do bór le ków. Aby to spraw dziç na le ̋ y obej rzeç pod mi kro -
sko pem wy bar wio ny wy maz z wo la lub wy mio ci n´. Przy in -
fek cjach bak te ryj nych zwy kle wy star cza an ty bio tyk lub po -
chod na sub stan cja po da na z wo dà do pi cia. Z re gu ∏y po da j´
En ro bio flox 10% (2 ml na litr do pi cia przez 4-5 dni) lub
Amok sy cy li n´. Ko niecz ne jest przy tym po da wa nie do dzio -
ba roz two ru wi ta mi ny A, któ ra sprzy ja go je niu na b∏on ków
i za bez pie cza przed po wi k∏a nia mi wy wo ∏y wa ny mi przez dro˝ -
d˝a ki. Lek prze ciw bak te ryj ny usu wa bak te rie, a dro˝ d˝a ki,
bez kon ku ren cji bak te rii szyb ko na ma rza jà si´ i po g∏´ bia jà
znisz cze nia b∏o ny Êlu zo wej wo la. Gdy ju˝ po ja wià si´ dro˝ -
d˝a ki lub – co gor sza – me ga bak te rie, to nie obej dzie si´ bez
d∏u go trwa ∏e go po da wa nia le ków prze ciw grzy bi czych, za kwa -
sza jà cych i pod no szà cych od por noÊç. Je den z wcze Êniej szych
ar ty ku ∏ów, o me ga bak te rio zie, wie le na ten te mat wy ja Ênia.
Mam na dzie j´, ˝e prze ko na ∏em, i˝ przy wy mio tach trze ba
pta ka zba daç i nie da si´ go le czyç na od le g∏oÊç. A zresz tà,
spró bu j´: adin, dwa, tri, cze ti re...
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Ptas ie  zdrow ie

Sta ny za pal ne wo la pa pug

Dro˝d˝aki.

Nieznana bakteria - zbieram dane na jej temat.

Megabakteria.


