
Út a diagnózisig! 

Rendhagyó módon, most egy olyan témáról lesz szó ebben az írásomban, amely 
betekintést ad, hogyan is születik meg egy-egy diagnózis. Lassan 2 éve írok 
cikkeket a Postagalambsportban és azt tapasztalom a visszajelzésekből, hogy 
egyre nagyobb az igény a postagalambász és a galambspecialista állatorvos 
közötti kapcsolat szorosabbá tételéhez. Nyilván vannak és lesznek is olyan 
galambászok, akik saját maguk megoldanak minden problémát, (oltanak, 
gyógyszert rendelnek, kezelnek ha kell, ha nem). Állatorvostól tanácsot nem 
nagyon fogadnak el, mondván az úgysem ért hozzá! 

Sokszor igazuk is van! De, ha lenne egy hatásosan működő galamb 
egészségügyi hálózat az országban, mint külföldön, biztos vagyok benne, 
hogy egyre többen vennék fel a kapcsolatot a hálózatban dolgozó 
szakemberekkel. E cikk sorain keresztül teszem fel a kérdést az 
Állategészségügyi Bizottság tagjaihoz, milyen úton lehetne ezt a Szövetség 
keretein belül hatékonyan megszervezni! Én úgy látom nagy szükség lenne 
rá! 

E rövid kitérő után vissza az eredeti témánkhoz! Adott egy betegség, találjuk ki 
mi az! Telefonon, e-mailben nehéz gyógyítani! Kell hozzá egy minél 
részletesebb kórtörténet, és így is csak iránymutatást tudok adni, mivel 
orvosoljuk a problémát. Ha lehetőség van rá, próbáljanak mintát küldeni 
nekem! Leggyakrabban bélsarat, vagy a betegség tüneteit mutató élő vagy 
elhullott galambokat! 

A diagnózis felállításához az első választandó vizsgálat a bélsár analízis! Az 
elmúlt években sok bélsarat feldolgoztunk, és azt tapasztalom, hogy ez a 
lehetőség egy kicsit túl van értékelve! Nem minden betegség megállapításához 
használható! 

Mit tudunk diagnosztizálni bélsárból a gyakorlatban? - férgességet, - 
kokcidiózist, - gombás fertőzést, - coli és más kórokozó baktériumok okozta 
hasmenést (pl. Salmonella által okozott paratífuszt). Trichomonózis, légzőszervi 
problémák, vírusos fertőzések (pl. paramyxovirozis) felderítésére alkalmatlan ez 
a módszer. Annyit segít azonban, hogyha minden mást ki tudunk zárni a bélsár 
elemzésével, így az felveti más kórokozók jelenlétét és segíti a differenciál 
diagnózist. Az állomány egészségügyi állapotának a felméréséhez is 
nélkülözhetetlen, tehát nemcsak akkor alkalmazható ha betegség üti fel a fejét az 
állományunkban. A bélsár szabad szemmel történő analízisét mi magunk is 



elvégezhetjük, nap mint nap, ezt téve belépve a dúcba! Figyelemmel kell lenni 
az ürülék színére, mennyiségére, konzisztenciájára. Terveim szerint valamelyik 
következő cikkben erről is lesz szó részletesen. 

A második eszköz a begymosás vagy begytampon vizsgálat. Ez a vizsgálat 
csak állatorvos által, mikroszkóp segítségével végezhető el. A részletekről 
korábban volt szó. Trichomonas fertőzés mértékét csak így lehet felderíteni! 
Légzőszervi betegségek hátterében, gyakori a trichomonas! Gyors, pontos, 
azonnali eredményt ad! 

A legpontosabb diagnózishoz a kórboncolás vezet, főleg ha kórszövettani 
vagy mikrobiológia vizsgálattal is ki van egészítve! Az elhullott, vagy 
betegség tüneteit mutató egyedekből az esetek jelentős részében konkrétan meg 
lehet állapítani a betegséget, az elhullás pontos okát. Azért írtam, hogy az esetek 
jelentős részében, mivel sokszor csak a pénztárca szab határt annak, hogy pl. 
egy cirkovírust kimutassunk. Sajnos, a kórszövettani és mikrobiológiai 
vizsgálatok időigényesek, ezt tudomásul kell venni. 

Addig is mivel kezeljünk? Mit alkalmazzunk, ha nincs rá mód, hogy 
vizsgálatokat végeztessünk? Lásd. Telefonos gyógyítás: Doktor Úr! Mit adjak 
nekik! Ilyenkor kell minél részletesebb kórtörténetet felvenni, minél 
aprólékosabban leírni az elváltozások lényegét! Ha van mód rá, a mai világban 
e-mailben el lehet küldeni a fotókat! 

Sok új információt nem tartalmazott a cikk, de összefoglalva a vizsgálatok 
lehetőségeit, talán könnyebben tudunk elindulni, akkor, ha egy betegség 
kialakul. Ha egyedül nem sikerül megoldani a problémát, ne szégyelljenek 
segítséget kérni! Keressenek bátran az ismert elérhetőségeken! 

Jó galambászást kívánok! 

Keressék honlapunkat a www.galambpatika.hu címen. 
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