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Увод
Проведох своя преддипломен стаж след десети семестър в три различно области -Пазарджик , Стара Загора и Пловдив в периода от 06.07.2020 до 25.09.2020г. През това
време имах възможност да видя изключително много случаи от практиката и да обогатя
знанията и уменията в сферата на ветеринарната медицина. Стажът ми започна от
ОДБХ град Пазарджик под ръководството да д-р Стайков като имах възможността да сезапозная с множество предприятия за добив на месо, мляко , рибни продукти и да се
запозная със законодателните права и задължение на дирекцията.
Втората част от стажа ми премина в Клиниката за дребни животни на ВМФ като за
този период имаше изключително много пациенти и това ми помогна да успея да
приложа теоретичните си знания и на практика, да се науча да работя в динамичнаобстановка и в екип.

Третата част от преддипломния си стаж прекарах в кравеферма ЕТ „Боряна Златанова“
с. Желязно под ръководството на д-р Мариел Мерджанов. Там имах възможност да сезапозная със структурата на кравефермата , с начинът на работа и с основните
заболявания по животните в обекта. Имах възможност да присъствам на интересни
манипулации които да ми бъдат полезни в практиката .
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БАБХ И ОДБХ гр. Пазарджик

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е единен орган за контрол
на безопасността и качеството на храните в Република България. Създадена в началото
на 2011 г., БАБХ следва най-добрите европейски практики в прилагането на високи
стандарти при контрола в областта на безопасността и качеството на храните,
хранителните добавки и напитките здравеопазване и хуманното отношение към
животните, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, фуражите,
граничния контрол и др. Експертите на БАБХ ежедневно осъществява стриктен
контрол по цялата хранителна верига - от” полето и фермата до масата.

Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) извършва всички законови
действия и решения за ветеринарномедицинската дейност. От своя страна БАБХ е
разделена на централно управление и 28 териториално изнесени структури, Областни
дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), по една във всяка област от нашата
страна. Моят стаж протече в Областна Дирекция по Безопасност на Храните в гр.
Пазарджик в периода 06.07.18-31.07.2020г под ръководството на д-р Стайков - главен
инспектор в отдел „ Контрол на храните“ . За този период бях запознат с цялостната
структура на БАБХ, както и със структурата на областната дирекция. Имах възможност
да посетя множество предприятия и да се запозная от близо с тяхната дейност. Запознат
бях с процедурите по съставяне на актове и предписания при констатиране на
нередности , с начинът на плануване на проверки на обектите, както и с нормативната
уредба.
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Структура на СДВХ град Пазарджик
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Брой обекти контролирани от ОДБХПазарджик:

Предприятия за Добив на месо от Домашни копитни животни - 2 бр.
Предприятие за добив на месо от птици и лагоморфни - 1 бр.
За мляно месо и месни заготовки и механично сепарирано месо - 8 бр.
За месни продукти - 10 бр
За рибни продукти - 3 бр.
За млечни продукти - 6 бр.
За яйчни продукти - 3 бр.
Млекосъбирателни пунктове и помещения за съхранение на мляко - 7бр. пункта и 9
МПС-та за превоз.
Биогаз инсталации -3 бр.
Предприятия за храни на домашни любимци -1 бр.
Обекти и предприятия, обработващи СЖП за цели извън хранителната верига - 7 бр.
Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа
- 75бр.
Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци- 100 бр.
Обекти за производство и/или бутилиране на мазнини от растителен произход - 6 бр
Обекти за производство на захар, захарни и сладкарски изделия - 39 бр.
Обекти за производство и/или бутилиране на напитки - 7бр,
Обекти за производство и/или пакетиране на кафе, заместители на кафе, чай, мате и
какао - 3 бр.
Обекти за производство на готови за консумация на храни в пресен, консервиран.
замразен или изсушен вид - 20 бр.
Обекти за производство на други храни - 18 бр.
Обекти за търговия на едро с продукти от неживотински произход -12 бр.
Обекти за търговия на дребно с Добавки и добавки в храните -2 бр.
Обекти за търговия на Дребно с храни, които произвеждат предназначени за
консумация храни, реализирани в същия обект -1386р.
Обекти за търговия на дребно с храни предназначени за консумация от хора -2009 бр.
Обекти за търговия на Дребно с храни, получени от СЖП непредназначени за
консумация от хора - 1ООбр.
Заведения за организирано хранене - 331бр.
Ресторанти -258 бр.
Заведения за бързо обслужване - 849бр.
Заведения за консумация на напитки и сладкарски изделия - 309бр.
Питейни заведения - 92Обр.



Брой обекти контролирани от отдел „Здравеопазване и хуманно отношение към
животните и контрол на фуражите” са както следва:
Свине - 20 бр. обекта с 39857 бр. свине
ЕПЖ - 3691 бр. обекта с 27129 бр. ЕПЖ
ДПЖ - 2346 бр. обекта с 68251 бр.ДПЖ
ЕКЖ - 332 бр. обекта с 1765 бр. ЕКЖ а мед и пчелни продукти -1 бр.

За периода в който бях в ОДБХпосетих следните обекти:

06.07.2020 - Птицекланница „Хрис“ с д-р Димитров и д-р Делчева

07.07.2020 -Биогаз инсталация - „Свиком“ АД село Априлци с д-р Димитров и д-р
Делчева

08.07.2020- Месопреработвателно предприятие ”Евромес ” ООД - с. Главиница с д-р
Стайков и д-р Делчева

9072020 - Месодобивно и месопреработвателно „Орион Инвест” ООД с. Варвара с д-

р Стайков и д-р Георгиева
»

10.07.2020- Фуражен завод и складова база „ИРЕМ” ООД град Пазарджик

с д-р Лукайчева

13.07.2020- Птицеферма „Илма Ил” ООД с. Мало Конаре 0 Д-р Лукайчева

14.07.2020-Млекопреработвателно предприятие „ Карабунар“ с д-р Стайков

21.07.2020- .,Аквафиш“ООД гр. Пазарджик - с д-р Стайков

06.07.2020 - Птицекланница „Хрис“ ООД с д-р Димитров и д-р Делчева

Предприятието се занимава с отглеждане, клане и реализиране на птици като цикълът
на производството е затворен. В момента на пристигането ни птиците вяха в разделени
в клетки в помещението за предкланична почивка. Докато започне клането
инспекторите извършиха проверка на документацията която включва
ветеринарномедицинско свидетелство което се издава да птиците от официален
ветеринарен лекар. Партидата задължително се изследва за наличие на салмонелоза.
След проверката на документацията започна и същинския процес. Кланницата е

разделена ма мръсна и листа зона като клането на птиците започва от мръсната зона.
В зоната за почивка на птиците един от работниците започва да фиксира птиците на
поточната линия една по една. След това птиците се зашеметяват и приколват , за да
бъде обезкъврен трупът.



Брой обекти контролирани от отдел „Здравеопазване и хуманно отношение към
животните и контрол на фуражите” са както следва:
Свине - 20 бр. обекта с 39857 бр. свине
ЕПЖ - 3691 бр. обекта с 27129 бр. ЕПЖ
ДПЖ - 2346 бр. обекта с 68251 бр.ДПЖ
ЕКЖ - 332 бр. обекта с 1765 бр. ЕКЖ а мед и пчелни продукти -1 бр.

За периода в който бях в ОДБХпосетих следните обекти:

06.07.2020 - Птицекланница „Хрис“ с д-р Димитров и д-р Делчева

07.07.2020 -Биогаз инсталация - „Свиком“ АД село Априлци с д-р Димитров и д-р
Делчева

08.07.2020- Месопреработвателно предприятие ”Евромес ” ООД - с. Главиница с д-р
Стайков и д-р Делчева

9.07.2020 - Месодобивно и месопреработвателно „Орион Инвест” ООД с. Варвара с д-

р Стайков и д-р Георгиева

10.07.2020- Фуражен завод и складова база „ИРЕМ”, ООД град Пазарджик

с д-р Лукайчева

13.07.2020- Птицеферма „Илма Ил” ООД с. Мало Конаре с Д-р Лукайчева

14.07.2020-Млекопреработвателно предприятие „ Карабунар“ с д-р Стайков

21.07.2020- „Аквафиш“ ООД гр. Пазарджик - с д-р Стайков

06.07.2020 - Птицекланница „Хрис“ ООД с д-р Димитров и д-р Делчева

Предприятието се занимава с отглеждане, клане и реализиране на птици като цикълът
на производството е затворен. В момента на пристигането ни птиците вяха в разделени
в клетки в помещението за предкланична почивка. Докато започне клането
инспекторите извършиха проверка на документацията която включва
ветеринарномедицинско свидетелство което се издава да птиците от официален
ветеринарен лекар. Партидата задължително се изследва за наличие на салмонелоза.
След проверката на документацията започна и същинския процес. Кланницата е

разделена ма мръсна и листа зона като клането на птиците започва от мръсната зона.
В зоната за почивка на птиците един от работниците започва да фиксира птиците на
поточната линия една по една. След това птиците се зашеметяват и приколват , за да
бъде обезкъврен трупът.
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След като бъдат обезкървени птиците минават през вана с гореща вода и биват
машинно оперутани.

По-нататък СС ОТСТраНЯВЗТ главите И краката, СЛЕД КОЕТО ПТИЦИТС ПРЕМИНЗВЗТ В ЧИСТЗТЗ.

където се КОРМЯТ като при това се ОТДСЛЯ храносмилателната, ДИХЗТЕЛНЗТЗ И

ОТДСЛИТЕЛНЗТЗ СИСТСМЗ,ОТДСЛНО ОТ сърцата, черен дроб И ВОДСНИЦИ.



Това е и мястото на което се извършва следкланичен преглед от официалния
ветеринарен лекар.

След като бъдат измити птиците се поставят във вана за охлаждане след което се
притеглят, опаковат , етикетират е се поставят в помещения за съхранение като в
момента това стара в помещение за бързо замразяване при температура от -100С.

Биогаз инсталация - „Свиком“ АД село Априлци с д-р Димитров и д-р
Делчева

Дейността на предприятието се състой в преработката на отпадните продукти от
свинекомплекс и преработката им в енергия. За целта предприятието разполага с два
големи бункера където се съхраняват и ферментират фекалните маси от
свинекомплекса които пристигат до тях по тръбна система . Извършва се сепарация
която има за цел да раздели отделните фракции - течна и твърда като тйътата фракция
се използва за наторяване, а течната след филтрация за напояване.

”



ЦЕЛИЯТ ПРОЦСС се следи ПО електронен НЗЧИН КЗТО за целта ИМа МОНИТОРИ, КОИТО
показват СЪДЪРЖЗНИСТО на отделните бункери .

Месопреработвателно предприятие ”Евромес ” ООД - с. Главиница с
д-р Стайков и д-р Делчева
Основната дейност на фирмата е производството на малотрайни и трайни месни
продукти. Разполагат с телеугоително стопанство където отглеждат животни от порода
лимузин , но основно за износ към Турция и Гърция. Разполагат също така с отделно
стопанство само за възрастни говеда който се отглеждат пасищно. Суровините който
предлагат са основно от свинско и телешко месо както и различни видове колбаси. При
пристигането ни на място бяхме запознати с работния процес като ни бяха показани
отделните машини и помещения за изработка на месни изделия и тявното съхранение.
Според проверяващите инспектори това е едно от най-модерните и изрядни
документално предприятия в региона с отлично функционираща НАССР система.
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Месодобивно и месопреработвателно„Орион Инвест” ООД с.
Варвара с д-р Стайков и Д-р Георгиева

Кланицата е с три линии за клане на свине с капацитет на работа 40 бр. прасета на
час, 20 бр. телета на час и 60 бр. агнета на час. В предприятието се добива свинско,
говеждо и агнешко трупно месо и
субпродукти.

При посещението си наблюдавахме клане на свине. За целта ПЪРВОНЗЧЗЛНО главните
инспектори провериха съпътстващите документи- ветеринарномедицинско
свидетелство за придвижване/транспортиране на животни както и ВХОДЯЩИЯ Дневник в
който се записват животните. Извършихме оглед на животните като не установихме
видими патологии.

Клането започна със зашеметяване , след което животните се закачат на конвейерна
лента където се извърши обезкървяването. След това се извърши дране , изкормване и
разделяне на трупа на две равни части . При извършения месопреглед не се
констатираха никакви изменения по трупния материал. Годните трупове се маркират
като такива и отиват в камера в която стоят при температура от 0 до 40С до момента на
реализацията им .

Фуражен завод и складова база „ИРЕМ” ООД град Пазарджик с д-р
Лукайчева

Фуражен завод „Ирем“ е предприятие на територията на град Пазарджик чиято
дейност е свързана с производството и складирането на фуражи. За приготвянето им се
използва напълно автоматизирана система като рецептата се задава на компютър който
изчислява необходимите количества от необходимите суровини.

Предприятието разполага със собствени земеделски площи и само произвежда част от
суровините си. При пристигането на същите те се складират в специализирани
помещения , а по-късно с силузи където се използват за направата на фуражите.
Предприятието изготва смески са всякакъв вид животки, както и по рецепта на клиенти.
Разполага със собствен магазин на територията на склада където се предлагат
произведените фуражи както и вносни такива , добавки и приспособления за ферма и
заден двор като поилки и хранилки. Готовата продукция задължително се етикетира
като на етикета се посочва съставът на фуража , партиден номер и дата на
производство. Предприятието няма лиценз за влагане на добавки във фуража .
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Птицеферма „Илма Ил” ООД с. Мало Конаре с Д-р Лукайчева
В птицефермата се отглеждат порода кокошки от яйценосно направление ломан браун.
Те са разпределени в четири халета като във всяко едно птиците са на различна възраст
което е важно условия са целогодишния добив на яйца. Отглеждането им е от клетъчен
тип.

След като бъдат снесени, по напълно автоматизиран пат чрез конвейерна система
яйцата достигат до сградата за тяхната преработка и окачествяване.
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Там ръчно се отделят яйцата с дефекти като се извършва и овоскопиране, за да бъдат
забелязани и най-малките дефекти по черупката на яйцето. След като преминат през
осветителните тела те се притеглят и отделят по класове според размерите си.
Нареждат се в кори по 30 броя като всяко яйце има отделна маркировка .

"ИАМА ИА" ООД
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Предприятно разполага и със собствена фуражна база където сами изготвят рецептите
за дажбите на птиците. Беше ни разяснен методът за взимане на проби от фуража ,

броят им и начинът на съхранение.

Млекопреработвателно предприятие „ Карабунар“ с д-р Стайков
При пристигането ни в предприятието технологът им ни разведе и ни обясни на
кратко работният процес. Млякото се закупува от фермите и при пристигането му
преди да бъде прието се изследват основните му показатели в лаборатория,

". Ако всички
показатели за в норма млякото се приема и ако не се използва веднага се съхранява
при температура от 400 Предприятието произвежда овче и краве сирене както и
кашкавал и айрян.



.

„Аквафиш“ ООД гр. Пазарджик - с д-р Стайков
Предприятието се занимава от отглеждане и развъждане на африкански сомове.
Разполагат с няколко помещение в които се отглеждат риби от различни възрасти като
се местят в зависимост от телесната си маса в различните басейни. Първото
преместване става на 3 седмици, а следващото на три месеца. В момента на
посещението си видяхме клането и филетирането на рибите. За целта след като рибата
се извади от водата се поставя в центрофуга заедно с настърган лед като по този начин
се отделя слузта от рибата. След това се одира на машина и с помощта на остри
инструменти от една риба се получават две филета.
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Клиника за дребни животни на ВМФ, при Тракийски
университет гр. Стара Загора

Ветеринарномедицински факултет е първостепенно образователно звено в България.
Основаването му е още през далечната 1923 година, като търпи редица промени до
сегашният му облик. През месец май 1974 година с решение на тогавашното
правителство ВМФ е включен в състава на Висшия институт по зоотехника и
ветеринарна медицина (ВИЗВМ) в гр. Стара Загора, като започва пребазиране, което
трае пет години. През 1978 година стартира изграждането на новата база, която трае
повече от 15 години. През 1995 с решение на Народното събрание, ВМФ влиза в
състава на Тракийски университет в гр. Стара Загора на базата на съществуващите
ВИЗВМ и Висш медицински институт. В структурата на факултета през 2000 година се
обособяват 9 основни катедри и 5 клинични: по акушерство и гинекология, по
вътрешни незаразни болести, по хирургия, по заразни и по паразитни болести. Някои от
катедрите включват в състава си по няколко секции. През 2008 година клиничният
сектор се реорганизира, като се изграждат: Клиника за коне, Клиника за дребни
животни и Клиника за продуктивни животни, обособени в общ Клинико-диагностичен
блок на ВМФ, в който е обособен и лабораторно-диагностичен център.

Клиниката за дребни животни на ВМФ е разположена от северозападната
страна, зад сградата на университета. Изграден е път, който заобикаля университета и

води до клиниката от лявата и от дясната страна, като движението до самата клиника се
регулира с помоща на 2 бариери. Има изградени рампи и стълбища, за по-лесно
придвижване на болните и трудно подвижните пациенти, при нужда и с носилка.
Входът е просторен, който въвежда стопаните и пациентите пред регистратурата и

чакалнята на клиниката. На регистратурата се извършват административни дела,
заплащане на такси и сметки за извършените манипулации и изследвания. По коридора
към вътрешността на сградата са разположени отделните кабинети, както следват по

реда на описание. Приемна зала, тук става въвеждането на пациентите и първичен
преглед от лекарите, за определяне на състоянието и решение на по нататъчни мерки в

хода на лечението или диагностика на здравословният статус. Залата е оборудвана със 3

пациентски маси, с възможност за едновременно преглеждане на този брой животни. В

приемна зала още е разположен и кабинет за спешна помощ, добре оборудван за
животни в критично състояние. В дъното на залата се намира офталмологичният
кабинет. Изцяло затъмнен с уреди за изследване на окото, вътрешни и външни очни
среди. В него се намира и отделна стая за извършване на електроретинографско (ЕРГ)
изследване на окото, за определяне функционалната способност на ретината. В

коригора от дясната страна е разположена предоперационната зала, в нея се
подготвят пациентите за операция. Създава се венозен път, животното се въвежда в

упойка П. (преди интубацията) и се подготвя операционното поле, забръсва и почиства
анатомичната област, която ще се подлага на хирургическа интервенция.
Операционните зали за дребни животни в клиниката са две, те са свързани с
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предоперационната с помоща на преддверие, където са разположени и съблекалните за
студенти, докторанти и преподаватели. Операционните са добре оборудвани с
операционни маси, лампи с разсейваша светлина, машини за инхалационна анестезия,
хирургически набори, нужни според вида операция, шкафове с консумативи и други.
От предоперационната зала има и врата за реанимацията, където животните след
операция се оставят да се възтановят от анестезията. Реанимационната зала е снабдена
с одеяла, възглавници и дюшеци за удобство на животните, излизащи от упойка, да не
се наранят и да запазят телесната си температура. Има и клетки за животните с храна и
вода, които са за по-дълъг период от време. След този „хирургичен блок“ се намира
лекарският кабинет. В него се съхранява документация, болнични листове на
пациентите и други. Септична зала, тук се извършват нестерилни манипулации по
животните, без да има нужда от анестезия. Залата е оборудвана с пациентска маса,
хуриргически инструментариум, игли, спринцовки и стъклена витрина с лекарства.
След него се намира кабинетът по ендоскопия. В него се извършват манипулации от
това естество, с добро оборудване, различни видове ендоскопи и накрайници за тях. На
следващ ред е стоматологичният кабинет, пригоден за ветеринарномедицински цели.
В него има стоматологичен юнит, с различни накрайници и приставки. Борчета за
изпиляване на зъбите, различни синтетични материали за изграждане на зъбите и
инфрачервена лампа. Ултразвуков скалер за почистване на зъбния камък на животните.
Кабинета също е пригоден с машина за инхалационна анестезия. След него се намира
ехографски кабинет. Той е оборудван с ехографски апарат, монитор, сонда и
пациентска маса. Изследват се житовни за визуализация на вътрешните им органи,
често и за определяне на бременността. В кабинета има и електрокардиограф (ЕКГ) за
изследване на сърдечната дейност. Акушеро-геникологичен кабинет, там се
извършват осеменявание на животните, вземане на семенен материал от мъжки.
Определя се подходящ момент за осеменяване при женските животни, с помощта на
цитонамазки, определяне влагалищното съпротивление, определяне нивата на
прогестерон и други. След този кабинет се намира тоалетно и перално помещение. От
другата страна на коридора е разположена операционната зала на акушеро-
геникологиния кабинет, тя е оборудвана сходно с това в другите операционни зали,
като притежава кувьоз за поставяне на новородените кученца и котенца. Последната
зала е рентгенологичното отделение. То е изолирано с оловни врати и стени
покритие. На вратата има знак за радиоактивност и червена лампа за сигнализация.
Залата е оборудвана с два рентгена и един рентгеноскоп. В него се намира и кабинет за
рентгенолога. Има и стая за проявление на рентгеновите снимки, тя обаче не
функционира, защото вече се използват дигитални касети и информацията се пази,
качена на компютър и база данни на клиниката. В близост до клинитата е изграден и
кабинет с компютърен томограф. Скъп, но прицизен и детайлен метод за изследване
на редица заболявания при домашните животни. Освен всичко това описано, клиниката
разполага със стационар за кучета и стационар за котки. Животните биват гледани и
полагани професионални грижи при болнични условия.

В периода в който аз бях на стаж най-голяма част от пациентите бяха хирургични.
Преобладаващата част от тях бяха с фрактури на таза след инцидент с МПС. Имаше
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също така множество луксации на колянно капаче, скъсана краниелна кръстосана
връзка. Голям дял заемат и туморите като по-голямата част от тях бяха на млечна
жлеза, далак е черен дроб. В катедрата по вътрешни болести пациентите бяха основно
със сърдечни проблеми. Акушерските пациенти бяха основно за цитовагинално
изследване и определяне фазата на еструс. В катедрата по инфекциозни болести
болшинството от пациентите бяха с парвовироза или за ваксинация, а
паразитологичните с дирофилариоза.

Вътрешни незаразни болести:
На 5.08.2020 пристигна куче, порода каракачанка , женско, на 3 месеца с тегло 2,6
килограма , собственост на Стоянка Ангелова от град Стара .При пристигането си
стопанката съобщи, че от два дни животното повръща и е унило.Храни се с домашно
приготвена храна като в нея преобладава хлябът, а от време на време му се вари и
месо. Не е нито обезпаразитено, нито ваксиниране.

Общо състояние: ВТТ 39,20С, Пулс: 102/пцп, ДД:35/т1п , розови лигавици и
нереагирали лимфни възли

СС: При инспекция се наблюдава, че кучето е жизнено и игриво. Чрез палпация на
гръдния кош установихме наличието на ребрена броеница. Хематологичните
изследвания показаха следните изменения: Са-2,69тп101/1, Р- 2,06 ттоШ, АР- 464
што1/1. При ехографското изследване на коремна област се установиха черва, силно
разширени и изпълнение а анехогенна течна материя.

На база на данните от анамнезата- храненето предимно с хляб(високи нива на фосфор с
житото) , нарушеното съотношение на калция и фосфора, както и наличието на
ребрена броеница поставихме диагноза рахит.

Лечението се състоя в изписването на Са-пштуц и Ратоцсйп, както и в корекция на
храненето.

Този пациент беше може би един от най-интересните за мен защото през целия си
период на следване никога не бях виждал куче с рахит, макар на теория на сме го учили
многократно. Никога до този момент не бях палпирал ребрена броеница и за мен бе
нещо ново и изключително интересно.

На 24.08 пристигна куче, подрода Куче Джак ръсел, мъжки , на 4г, 3кг ,

собственост на Ивайло Пенчев от София със следната анамнеза: От 2-3 седмици кучето
постоянно повръща като повърнатото съдържание е с жълт цвят.Стопанинът съобщава,
че актовете на повръщане са многократни и според него животното демонстрира силна
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болка. Заведено е при няколко специалисти като е лекувано е с Нексиум по 1/2 табл. 2х
ден. От няколко дни спира да се храни, а ако приеме храна получава спазъм и заема
стойка като жаба. Постепенно отслабва и демонстрира агресия при палпация в областта
на корема.

ОС: ВТТ: 39,10С, Пулс: 1 10/п11п, ДД:38/т1п, нереагирали лимфни възли и розови
лигавици

СС: При инспекцията се наблюдава, че кучето заема кифозна стойка, видимо с
намалено тегло. При палпация в областта на корема демонстрира силна болка, отдръпва
се, изскимтява и прави опит за ухапване. Хематологичното изследване показа
увеличена активност на АЗАТ АЪАТ и АР. При ехографското изследване се
установиха отделни газови мехури в стомаха разположени между стомашните гънки.
Извършихме рентгенография при която се визуализира силна сянка в пилорната част на
стомаха. Дадохме на животното бариева каша, за да се очертае добре тази силна сянка,
при което се установи, че това е силно удебелена стомашна лигавица.

На база анамнеза, протрахиран развой на заболяването, хематологичните, ехографските
и рентгеновите изследвания поставихме диагноза хипертрофичен гастрит.

Бе приложено следното лечение: А1п1а3е1 Вътрешно 3-4 пъти по 2мл преди хранене;
Рашойоше-[аш 20:11; 2х % табл преди хранене; Р1а3у1 гаь1 250 т; вътрешно 2х 1/2 табл;
5упц1ох [аь1ез 250 т; вътрешно 2х % табл за 10 дни.

Хирургически заболявания:

На 06.08.2020г в Клиниката пристигна куче, порода английски сетер , женска, на 11 г ,

15,7кг. собственост на Стилиян Ников от Стара Загора със следната анамнеза: От
снощи стопаните забелязват, че кучето е с подут корем който е и болезнен. Не се
храни, но прави опити за приемане на вода, която повръща.
ОС: ВТТ: 39,8“С; Пулс: 134/ш1п ; ДД: 5О/т1п, мътни лигавици , нереагирали лимфни
възли
СС: При инспекция се наблюдава асиметрия на корема като при палпация животното
демонстрира болева реакция. При перкусия се установява тимпаничен тон в областта на
корема. Бе извършена ехография която показа събиране на голямо количество газове в
стомаха, който същевременно бе силно разширен. Рентгенография - патогномична за
превъртане на стомаха. При опити за поставяне на сонда тя не успява да попадне в
стомаха.
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Лекуване: Оперативно

Анестезия: Вигогрнапо1 0,1п11 на 10 кг ; РгороГо1; 130Нцгапе ; Предварително А11ег30уег

След подготовката на операционното поле бе извършена краниална медиална
лапаротомия. Стомахът бе силно торзиран и напълно запушил кардията което
възпрепятстваше поставянето на сонда. Далакът бе силно уголемен. След
реторзирането на стомаха с помощта на сонда се евакуираха част от газовете и
течностите като по този начин се намали неговия обем. Извършена бе спленектомия .

Против рецидив на заболяването се извърши
гастропекция. След това операцията продължи с поетапно
зашиване на перитонеум и мускулатура , подкожие и кожа
с непрекъснати шевове.

Медикаментозното лекуване се състоеше в агресивна
флуидна терапия, Ваутп] 1.5т1, 5.с., СаЮза] 1.6т1 5.с., Иг
С 1т1 5.0. Постоперативно в продължение на три дни на
кучето бе прилагано следното лекуване: Кйпеег 100 1111;

СаЕоза] 2т1 , ИЕ С 2т1 , Вехашетазопе3т1, Местоптаа201е
50 т] ту. Ваутгй 1,6т1 3.с. , А1ег50ует О,4 т1 5.с. (само на
първия ден).

На третия ден кучето бе изписано в добро общо състояние с благоприятна прогноза.
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На 19.08.2020 в Клиниката на ВМФ пристигна куче, смес , мъжко. на 2г, 5,8кг
собственост на Теодор Георгиев от Бургас със следната анамнеза: Преди 8 дни кучето е
блъснато от кола. Направена е рентгенография на която е установена луксация на лява
тазобедрена става.

ОС: ВТТ:38,4 “С, Пулс:88/т1п. ДД: 30/т1п, розови лигавици , нереагирали лимфни
възли

СС: При инспекция се наблюдава опорна куцота от 2-ра степен с ляв тазов крайник и 1-

ва степен с десен тазов крайник. При палпация се установява илиална асиметрия и
липса на болева реакция. При рентгенографското изследване се установиха множество
фрактурни линии близо до краниалния ацетабуларен ръб от ляво и разместване на
сакроилиячното съединение от дясната страна.

Диагноза: РгасШга Ггадшептага 05155 Ней бехгга ет 01у31исайо зупоезтозез засгоШаса зннзтга

Лекуване: Оперативно:

Анестезия: Меаеготйойпе/Впгогрпапщ , 150Пигапе

След подготовката на операционното после операцията започна с дорзален достъп до
тазобедрената става от лявата страна на животното. Последователно разединихме
подкожната съединителна тъкан и Газс1а 1ага. Разрязахме т. 31игеп5 вирегйстайз в
инсерционния му пункт и го отместихме като при това положение се визуализиваха
другите два подлежащи глутеални мускула. След това прекарахме игла на Дешан, а
през нея трион на Джигли с който извършихме остеотомия на [госьапгег та30г за който
са захванати средният и дълбокият глутеални мускули след което го изместихме
дорзално, за да се визуализира ставата. Установихме, че фрактурата е в областта на
тялото на илиума като има два фрагмента. На мястото беше започнал да се образува
калус, който отстранихме, за да може да се визуализира добре фрактурната линия. След
като наместихме двата основни фрагмента подбрахме планка с два отвода, винтове 2.7
мм в диаметър и дълги 12 мм. Разпробихме отворите с дрелка и поставихме
фиксиращите елементи. След това извършихме промивка на полето. Резицираният
[госпатег та]ог върнахме на мястото му и фиксирахме с кортикален винт.
Повърхностният глутеален мускул също върнахме на инсерционния му пункт и
зашихме с викрил. Възстановихме целостта на Газс1а1ага и на т. [епзог Газс1ае 1атае.
След това зашихме и повърхностната фасция. Подкожната съединителна тъкан
зашихме с непрекъснат шев с абсорбируем конец, а кожата е прекъснат шев и найлон
2/0. От дясната страна на животното използвахме дорзален достъп до сакроилиячното
съединение. Последователно разединихме кожа, подкожие и дълбока глутеална фасция.
след което ги изместихме настрани. Отделихме началото на т. вшгеиз теойапз
субпериостално от гребена и началната част на крилото на илиума. Наместихме
сакроилиячното съединение и го фиксирахме чрез игла на Киршнер и винт с диаметър
2.7 мм и дължина 18 мм. След това възстановихме т. ;;ШЕецз теойапз, както и
глутеалната фасция, подкожие и кожа.
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Медикаментозната терапия се изрази в прилагането на Цпсозреспп и Мелоксикам.
Кучето беще изписано за домашно лечение още на същия ден като терапията
продължава обща шест дни, след което стопаните могат да започнат постепенно
раздвижване на животното, а конците да се свалят на 12-я ден.

Акушерство и гинекология

На 4.08.2020 в клиниката на ВМФ пристигна куче, порода средноазиатска овчарка,
женска, 41кг, на 2г , собственост на Александър Колев от Стара Загора със следната
анамнеза: От около седмица стопанинът забелязва изтечения от външния полов орган
на животното Забелязва, че вулвата е леко уголемена, кучето често се ближе и е
неспокойно.

ОС: ВТТ:38,6“С , Пулс: 86/п11п , ДД:32/т1п, розови лигавици, нереагирали лимфни
възли

СС: При инспекцията на животното се установяви едем на вулвата, слузесто-гнойни
оскъдни изтечения. При извършеното ехографското изследване не се установиха
никакви патологични изменения. Направихме натривка за цитовагинално изследване.
На зрителното поле се визуализираха малко количество парабазални клетки и много
голямо количество неутофилни левкоцити.
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На база получената анамнеза, КЛИНИЧНОТОИ параклинично ИЗСЛВДВдНе както И

цитовагиналната намазка поставихме диагноза Уазпнйз.

Терапията се състоеше в прилагането на ВехаГогг 5 т1 з.с. и изписването на
СургоПохасйп 1табл за 7 дни . Животното бе изписано с благоприятна прогноза.

На 24.08.2020 в клиниката за дребни животни на ВМФ пристигна куче , порода
чихуахуа, женска, на Зг; 2.2 кг, собственост на Боньо Бонев от Стара Загора със
следната анамнеза: От вечерта стопанинът наблюдава, че кучето извършва родилни
напъни, но не успява да роди нито едно кученце.

ОС: ВТТ:37,1“С ; Пулс:112/тйп ; ДД: 38/т1п видимите лигавици за розиви.

СС: При инспекция се наблюдават изтечения от вулвата. Наличие на млечен секрет.
Ехографското изследване показа наличие на плодове с нормална сърдечна дейност
като единият вероятно се намира в таза.

На база получената анамнеза и клинично изследване поставихме диагноза Рапиз
(115501115.

Лекуването се изрази в извършването на цезарово сечение.

Анестезия: атропин/пропофол/изофлуран

След подготовката на операционното поле извършихме медиална лапаротомия. След
като визуализирахме матката я фиксирахме извън коремната кухина. Установихме, че
следствие на силните контракции е настъпила руптура.

След като разширихме отвора установихме наличието на един ПЛОД В ТОЗИ р0Г И един В

ТЯЛОТО на матката. Установихме. че кученцата са прекалено големи И подари ПУбИСНО-

фетална ДИСПРОПОРЦИЯ не е било ВЪЗМОЖНО естественото раждане. На двете кученца
приложихме масаж И ГЛЮКОКОфеИН. целостта на матката ВЪЗСТВНОВИХМеС двуетажен
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шев на Плахотин-Садовски, а коремната празнина използвахме последователно
диагонално кръстосан , субдермален и интадермален шевове като преди затягането на
последния шев интраперитонеалнно впръскахме смес от Шпсозресйп 2 т1,Моуосайп
2т1, АВЗЕ 1Омл.

Инфекциозни болести
Касае се за куче, смес ,мъжко, на 2м, 13кг собственост на Лидия Петрова от Стара
Загора със следната анамнеза: Стопаните забелязват, че от два дни кучето е апатично,
не се храни, повръща и има диария.

ОС: ВТТ:39.6ОС Пулс:120/мин ДД230/мин

СС: При инспекция се наблюдава,че животното е апатично и силно дехидратиране.
Още веднага извършихме Карта Шен Тезт, който се оказа положителен за наличието
на Сапйпе Рагуоуйгиз

Диагноза: Рагуоуйгозтз

Лекуване: на кучето интравенозно приложихмеМаС] 500т1 , Сагоза1 2,5т1 Опште]
3ш1, ЪйпКозресйп 1,5 т] Уй С 2т1 като лекуването продължи няколко дни, но без
резултат

Изход: летален

Парвовирозата е широко разпространено инфекциозно тежко протичащо заболяване
най-вече при младите кучета което се среща изключително често особено с летните
сезони. В Стара Загора е широко разпространено и честно наблюдаваме пациенти
които прекарват заболяването макар и след извършена ваксинация. Заболяването
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протича с признаци на треска, гастроентерит и миокардит . През студентските си
ГОДИНИ и през времето в което съм карал стажове СЪМ наблюдавал множество ЖИВОТНИ

диагностицирани с парвовироза. Направило МИ е силно впечатление, че стопаните на
ЖИВОТНИ са неподготвени теоретично за това как да предпазят любимците си от
заразяване. Често идват стопани които съобщават, че са разхождали животинката дори
преди поставяне на необходимите ваксини или Дори, че са създали умишлени контакти
между отделни кучета с цел социализация . Всичко това води до един бум на
заболяването. Често пристигат пациенти, заразени И показващи клинична
симптоматика дори и след ваксинацията като при ТЯХ също се наблюдава висок
леталитет Дори и след светкавична терапия.

Касае се за котка, смес, мъжки, на Зг, 2кг, собственост на Петър Дойнов от Кирилово
със следната анамнеза: От 3-4 дни котката е апатична, предпочита да лежи, с намален
апетит и жажда.

ОС: ВТТ:400С , Пулс:12О/гг11п , ДД:26/п11п. розови лигавици

СС: При инспекция се наблюдава, че котката е с намалено тегло, апатична и не реагира
на външни дразнения. Извършеният серологичен тест за наличие на РеНпе
ттшипобейстепсу уйшз показа положителен резултат

Диагноза: РП!

след като бе обяснено на стопаните какво представлява заболяването и как протича те
отказаха последващи манипулации.

Котешкият имунодефицитен вирус е силно разпространено заболяване сред котките,
най-вече сред мъжките поради боевете през размножителния период и териториалният
им начин на живот. За жалост обаче пациентите които аз съм наблюдавал идват за
диагностика в терминалната фаза на заболяването и развоят обикновено е
неблагоприятен. За превенция на заболяването е желателно се ограничат контактите
между отделните индивиди което обаче е невъзможно тъй като на улицата ежедневно
се изхвърлят множество животни които разпространяват заболяването.

Паразитни болести

Касае се за куче, пинчер, женска, на 4г, 2,7 кг, собственост на Петя Георгиева от Нова
Загора със следната анамнеза: От 3 дни кучето е отпаднало. Стопаните наблюдават
при уриниране, че цвета на урината е тъмнооранжева . Животното демонстрира силна
жажда. Преди два месеца е забелязан кърлеж върху кучето. Лекувано е, но без
резултат.
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ОС: ВТТ:39,20С , Пулс:102/т1п , ДД122/т1п, видими лигавици- бледи Лимфни възли -
нереагирали

СС: При инспекция се наблюдава, че кучето е отслабнало , анемично и апатично.
Серологичното изследване показа наличието на бабезия.

Диагноза: Ваьезйозйз

Лекуване: ВегепН, Вехатегпазопе, Ви5с01узйп, Атгорш

Бабезиозата е паразитно заболяването което се причинява
от едноклетъчните пироплазмени протозои от рода Бабезия, паразитиращи
върху червените кръвни телца. Пренасят се от кърлежи, в които се размножават.
Предават се наследствено до около четвърто поколение. След трипанозомата, бабезията
се счита за второто най-широко разпространено хематологично заболяване
при бозайниците и е особено икономически пагубно в страни без студен сезон.
Кърлежите хващат бабезиите от заразени животни и могат да ги предадат на здраво
куче през кръвта при следващото им ухапване. В Стара Загора заболяването е широко
разпространено, подари по-мекия климат и възможността на преносителите да започнат
да се хранят от по-ранните месеци.

Касае се за куче, смес, мъжко, на 11г ,15кг, собственост на Галя Стоянова от Стара
Загора със следната анамнеза: Преди няколко дни стопаните забелязват, че кучето е
силно опаразитено с кърлежи. Кучето живее на открито и не се обезпаразитява редовно.

ОС: ВТТ:39,30С , Пулс:11О/т1п , ДД:28/ш1п , бледи лигавици, нереагирали лимфни
възли.

СС: При ИНСПСКЦИЯ се наблюдава МНОГО силна кърлежова инвазия ПО ЦЯЛОТО ТЯЛО на
ЖИВОТНОТО.ТО е ЗНСМИЧНО, С ИЗТСЧСНИЯОТ ОЧИТС И СИЛНО апатично.
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Диагноза: [пГезтасйо сит 1х0(11с1ае

Лекуване: То се състоя в локално третиране на животното с Фиприст спрей и външно
обезпаразитяване. Кучето бе изписано със съмнителна прогноза, като след 2 седмици
трябваше да дойде отново за извършване на контролен преглед и тестове за векторни
заболявания.

КравефермаЕТ "Боряна Златанова" с. Желязно
Кравеферма ЕТ "Боряна Златанова" е нова, наскоро построена ферма по европейски
проект „Програма за развитие на селските райони“. През 2008 година фирма
"АГРОЕКОН" ООД изготвя техническия проект, с който е получено разрешение за
строителството. По-късно целият проект е.закупен от ЕТ "Боряна Златанова".
Стопанството е създадено през 2015 година, като оборудване, съоръжения и машини са
внедрени от фирма „Агритоп“ с по-малко участие взимат фирмите "Фригопан",
"Техномонтаж", "Де Лавал". Фермата се намира в землището на с. Желязно, общ.
Марица, обл. Пловдив и се разпростира на около 20 дкр. Животните са транспортирани
от Дания през месец октомври 2015 година, 177 юници и 34 скоро отелени крави, общо
204 животни от породата черношарено холшайн фризийско говедо. Към момента
фермата разполага с около 250 дойни крави и общо около 500 говеда. Средната
млечност за кравите е 37л. дневен млеконадой.

Човешкият ресурс във фермата се състои общо от 12 човека. Управител-мениджър,
който е с ветеринарномедицинско образование, 1 ветеринарен лекар на щатно място. И
10 работника, двама от които се занимава с доене на животните, шестима общи
работници и двама занимаващи се с управление на машини, трактори и др.

Обекта се състои от помещение за дойни крави с родилни боксове и от помещение за
подрастващи животни. Животните се отглеждат свободно-боксове, като боксовете са
покрити със синтетична настилка. Съставните й елементи я правят много мека и по
този начин тя осигурява необходимия комфорт и удобство за кравите. Тя е изработена
от специални устойчиви на износване и лесни за почистване материали. В оборите са
монтирани ветрозашитни щори, които гарантират оптимална защита срещу вятър и
течения и са бързо отваряеми за проветряване. Най-благоприятният ефект от щорите се
наблюдава през горещите летни дни и при силни ветрове. В единия случай позволяват
естествена вентилация, а в другия - спират евентуално течение в обора. За здравето на
животните през горещите летни месеци са монтирани специализирани оборни
вентилатори, по 8 на брой в помещение. Вентилаторите са монтирани в подпокривното
пространство, задвижват бавно въздушните маси в обора и намаляват ефективно
топлинния стрес на животните. По този начин няма намаление на млеконадоя и в най-
горещите летни дни. В помещенията са монтирани групови подгряващи поилки,
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основната цел на подгряването е да се осигури непрестанен достъп до прясна вода на
животните и през зимата, без тя да замръзва или да е с много ниска температура. Така
че да се задоволи голямата потребностите на кравите от вода за максимална усвояемост
на фуражите и висока млечна продуктивност. Високият млеконадой във фермата е
отличен пример за това. За пълен комфорт кравите разполагат и с автоматични чесалки.

Телетата от отелването до третия месец се отглеждат в индивидуални боксове - иглута.
Първите 2-3 дни се хранят с коластра, след което минават на млекозаместители. След
60-ия ден вече са на твърда храна, а на 70-ия ден напускат иглутата и се събират в
отделен обор за подрастващи. Женските телета се запазват за млечни , а мъжките
животни от ранна възраст напускат фермата.

Кравефермата в с. Желязно разполага с доилна зала с внедрена доилна инсталация
Веьауа1 тип рибена кост 2х10 и чакалня. Модерната доилна инсталация отговаря на
съвременните стандарти за бърз трафик на кравите, големина на стадото и изисквания
за качество при доене. Тя внедрява във фермата системи за автоматизация чрез
компютъризирана система за идентификация и управление на стадото от Вещи/а]
АЪРКО. Така всяко животно се идентифицира индивидуално от системата и ефективно
може да бъде контролирана разгонеността на животните, издоеното количество мляко,
групиране на животните според лактационния период. Едновременно се доят 20 крави.
Вакуум системата отвежда млечната суровина директно в охладителния млечен танк за
охлаждане и съхранение. Така се гарантира високата хигиена и запазване на качеството
на млякото, което няма директен контакт с въздуха и външната среда. Доилната зала е
оборудвана и със селекционна врата, която след доенето може да отдели лесно и бързо
кравите за извършване на съответните манипулации с тях. Доилният режим е три пъти
дневен за кравите в началото и средата на лактацията в 6:00 часа, 13:00 и 18:00.
Кравите от втората група, в средната половина и края на лактацията се доят двукартно
на ден. Работниците са снабдени с ръкавици, след въвеждане на кравите в залата. се
извършва дезинфекция на вимето на всяка крава. След това с индивидуални еднократни
хартиени кърпи се подсушават млечните папили и се отстраняват първите струйки
мляко. Поставя се доилният апарат на вимето на животното, цикълът на доене трае 5
мин. След снемане на доилния апарат млечните лапили се запечатват със силиконов гел
за след доене.

Почистването на торовата маса става чрез автоматизирани въжени скреперни
линии, които отвеждат тора в надземна торова лагуна. А оттам с цистерна за течен тор
1051611 се използва за торене на земите върху които от фермата си отглеждат грубите
фуражи. Това е оптималното решение за оползотворяване на оборския тор и
възможност, от която фермите с добър мениджмънт се възползват. Грубият фураж е
люцерна и силаж, които се произвежда и складират в стопанството. Концентрираният
фураж: зърнени култури - царевица, ечемик и шротове - слънчогледов и соев се
купуват. В животновъдния обект са изградени и силажни ями, и фуражна кухня,
благодарение на което се подготвя дажбата, тъй като може да се определи и промени



състава на фуража съобразно нуждите на животните. Фуражната кухня отлично смила
и смесва фуража, което е гаранция за доброто усвояване от животните.

Най-често срещаните занимания на ветеринарният лекар са в акушеро-гинекологичен
аспект. Задължение на доктора и гледачите е да наблюдават за разгонени крави. Те
трябва да бъдат осемени най-късно до 12 часа от проявата на еструс. Осеменяването
става изкуствено чрез бимануелен метод на катетеризация на матката. Използва се
високо качествен и генетично доказан семенен материал от елитни мъжки
разплодници. Пайетите се съхраняват в течен азот при -196“С. Нисък е процентът на
прекъсванията на бременността и трудните раждания. Още по-рядко се наблюдават
задържанията на плацента. Има случаи на метрити и ендометрити. След ражданията
често се правят впръсквания на окситетрациклинови антибиотици в матката на кравите.
Наблюдава се и следродилна хипокалцемия, тогава животните се третират с калциеви
препарати. Спорадично се срещат случаи на мастити при лактиращите крави, лекуват
се с шприцове от тетрациклин за болната четвъртина и млякото се отстранява от
сборното. Прилага се шоков метод за пресушаване на кравите , като се прилага
еднократен шприц за пресушаване с клоксацилин във всяка четвъртина и животните се
отделят в сухостойната група.

АКУШЕРСТВО И гинекология
За болнично състояние на за крава, собственост на Кравеферма ЕТ "Боряна Златанова"
с. Желязно. На 16.09.2020, със следната анамнеза: От 2 дни гледачите наблюдават, че
кравата се залежава и отказва храна. От вечерта демонстрира безпокойство с редуване
на лягане и ставане. На сутринта гледачите намират абортиран плод с околоплодната
течност и плацентата. Причината според гледачите е неизвестна. Последен еструс
преди около 5 месеца. Има предхождащо 1 раждане и е протекло безпроблемно. Друг
път животното не е боледувало

Касае се за крава, черно-бял цвят, 4год, тегло 600кг, порода - холщайн фризийско
говедо. Хабитус: телосложение - много добро; охраненост - средна; темперамент -
меланхоличен; общо държание - предпочита да лежи; конституция - лек тип; кожа -
б.о.; конюнктиви - бледо-розови, без подутост, обложеност и изтечения; ВТТ - 37,9;
лимфни възли - б.о.; пулс - 50/мин; дихателни движения - 18/Мин; апетит - липсва;
приемане на храна и течности - повишена жажда.
Външно излседване: корем - увеличен, неболезнен
Външни полови органи: малко количество серозно-хеморагични изтечения.
Диагноза: Аьоггиз сотр1ети5

Лечение:
Флуидна терапия с МаС1 0.9% 500т1 - 4 по 2 пъти на ден
Охууег сотргегае - 1 компрета през 24ч
Визсо1у51п 2% - 1 атр 3 пъти дневно
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Аналгин 30% - 70п11 по 2 пъти на ден
Прогноза: добра
Развой: подобрение.

За болнично състояние на за крава, собственост на Кравеферма ЕТ ”Боряна Златанова"
с. Желязно. На 21.09.2020, със следната анамнеза: Преди един ден кравата се отелва, но
до сега не е отделила плацентата. Части от нея се показват навън. Животното не е
боледувало

Касае се за крава, черно-бял цвят, 5 год, тегло 650кг, порода - холщайн фризийско
говедо. Хабитус: телосложение - добро; охраненост - добра; темперамент -
меланхоличен; общо държание - предпочита да лежи; конституция - лек тип; кожа -
б.о.; конюнктиви - мътно-розови, без подутост, обложеност и изтечения; ВТТ - 39,9;
лимфни възли - б.о.; пулс - бО/мин; дихателни движения - 22/мин; апетит - липсва;
приемане на храна и течности - липсна на апетит и усилена жажда.
Външно излседване: 6.0.
Външни полови органи: наличие на малко количество кървави изтечения
Диагноза: Кегепно р1асетае
Лекуване: Мануелно отстраняване на задържаната плацента. ОхугеггасусНпе сотрг. по
2 компрети интраматочно
Прогноза: благоприятна
Развой: оздравяване

Вътрешни незаразни болести:

За болестно състояние на Крава, Собственост на: Кравеферма ЕТ "Боряна Златанова" с.
Желязно със следната анамнеза: При въвеждане на кравата в доилната зала, гледачите
сигнализират за силна кашлица. Съобщават и за понижен млеконадой.
ЗТАТПЗ РКАЕЗЕМБ:
Касае се за крава, черно-бял цвят Възраст: 4,5г. Тегло: 580 кг Пол: Женски Цвят: черношарено
Порода: холшайн фризийско говедо
Хабитус- Телосложение: средно, Охраненост: добра, Темперамент: сангвиничен, Общо
държание: доброволно
Конституция: лек тип
Кожа и космена покривка: кожата е със запазена еластичност, с правилно разпределена
температура. Без наличие на патологични изменения или паразити. Космената покривка е
гладка, лъскава и добре прилепнала към тялото на животното.
ВТТ: 39,8“С, Видими лигавици: конюктиви - бледи; липсва обложеност, подутост и
изтечения.
Лимфни възли и съдове: Лимфните възли са с нормална големина, форма, гладка повърхност,
подвижни, неболезнени с твърдо-еластична консистенция при палпация.
Пулс: 42/мин - силен, плътен и ритмичен
Дихателна система:
Дихателни движения: 24/мин. силни, симетрични, ритмични. Тип на дишане: абдоминален
Наблюдава се инспираторен задух и стридори. Издишаният въздух е топъл.
От носа се наблюдават обилни слузесто-серозни носни изтечения.
Наблюдава се силна спонтанна кашлица, със стържеш звук.
Гръден кош: симетрични, при инспекция се вижда, че при вдишване животното обременява
коремната преса и измества леко задницата. При аускултация се чува усилено бронхиално
дишане и леко алвеоларно.
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Диагноза: Вгопсшнзсагаплапз асцга
Лечение: МаС1 О.9% 5001111 - 4 по 2 пъти на ден
Ветримоксин (Аптох1с1111п) 60 т1
Ме1ох1са111 12 1111

АВЗЕ 20 1111

Уегтцап [ПЦ/5019;
Прогноза: благоприятна
Изход: След 2 дни животното значително се подобрява и повишава млеконадоя

За болнично състояние на теле , собственост на Кравеферма ЕТ "Боряна Златанова" с. Желязно
със следната анамнеза: От два дни е с диарични жълто-зеленикави изпражнения с неприятна
миризма. Според гледачите причината е неясна.
Касае се за теле, черно-бял цвят Възраст: 1 седм. Тегло: 60 кг Пол: Женски Цвят: черношарено
Порода: холщайн фризийско говедо предназначение- стопанско
Хабитус- Телосложение: средно, Охраненост: добра, Темперамент: сангвиничен, Общо
държание: доброволно
Конституция: лек тип
Кожа и космена покривка: кожата е с намалена еластичност, с правилно разпределена
температура, без блясък. Наблюдава се силно зацапване в перинеалната област. Конюкивите са
мътно розово-червени без подутост, обложеност и изтечения
ВТТ: 39,80С, Лимфните възли са с нормална големина, форма, гладка повърхност, подвижни,
неболезнени с твърдо-еластична консистенция при палпация.
Пулс: 80/мин - силен, голям и ритмичен. При инспекъшя сърдечния тласък не е видим, при
палпация е осезаем и дифузен. Аускултацията показва силни и чисти сърдечни тонове.
Дихателна система:
Дихателни движения: 27/мин. силни, симетрични, ритмични. Тип на дишане: косто-
абдоминален
Гръден кош:без патологични изменения.
Храносмилателна система- апетитът е намален, жаждата е запазена , начинът на приемане на
храна и вода е непроменен. Коремът при инспекция е хлътнал и стегнат при палпация, при
аускултация се установява усилена перисталтика. Дефекацията е усилена като изпражненията
са жълтеникави.
Диагноза: Епгегосотйз асига
Лекуване: Вехатетлазопе 5111] 1,111, Оелгашусйп 8111] т.т., В-сошр1ех 61111 1,111.

Зресгаш р.о. 4 впръсквания,мас 101111

Хирургически заболявания:

Сериозни хирургични травми и наранявания не се лекуват, животните биват отправяни
за клане. Най-често и рутинно мероприятие във фермата е подрязването на копитата,
надрастналият копитен рог се отстранява и се възстановява нормалната постановка и
стъпална повърхност на копитото. Това става най-малко 2 пъти годишно и е
задължително в периода на отделяне на кравите от лактираш в сухостоен режим. Доста
често се срещат язви и наминки на копитата. Тогава следва добър тоалет, изрязване на
засегнатата част на копитното стъпало до здрава и напръскване с окситетрациклинов
спрей Нео Зргау СаГ. Като изключително се внимава да не се засегне живеца на
копитото. При кръвотечение от копитото се слага КМпО4 на кристали. Други
хирургически страдания, които се наблюдават във фермата са превъртанията на
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абомазума, лекуването е консервативно с летва и опити за репониране чрез мазаж,
често без успех и животните се бракуват.

За болнично състояние на теле ,на 1 седм, от женски пол , порода: черношарено
холщайн фризийско говедо, собственост на Кравеферма ЕТ "Боряна Златанова" с.
Желязно със следната анамнеза: С цел ранна превенция на механично-травматични
увреждания в стадата с животни, а и към гледачите. Стопанинът иска използване на
каустични медикаменти за ранно спиране и не израстване на роговия израстък при
тепетата.
Касае се за: Говедо ,на 1 седм., от женски пол , порода: черношарено холщайн
фризийско говедо, предназначение- за мляко
Хабитус: Телосложение: средно, охраненост: добра, темперамент: сангвиничен, общо
държание: доброволно
ВТТ: 38,80С, Пулс: 64/мин - силен, плътен и ритмичен, ДД- 32/мин симетрични,
ритмични и силни. Тип на дишане: косто-абдоминален.
Видими лигавици: конюктиви - мътно розово-червении; липсва обложеност, подутост
и изтечения.
Лимфни възли и съдове: Лимфните възли са е нормална големина, форма, гладка
повърхност, подвижни, неболезнени с твърдо-еластична консистенция при палпация.
Кожа и космена покривка: кожата е със запазена еластичност, с правилно разпределена
температура. Без наличие на патологични изменения или паразити. Космената
покривка е гладка, лъскава и добре прилепнала към тялото на животното.
ЗгагпзШшгвйсиз:
Инспекция: Не се визуализира роговия израстък, само съвсем леко изпъкване с размер
на петстотинкова монета.
Пелпация: при натиск се усеща подутината на израстването на рога; не е болезнен.
Диагноза: Залив (клинично здраво животно)
Лекуване: С оглед осъществяване на стопанската хирургична интервенция, се изготвя
план за действие, съобразен с безкръвните методи за обезроговяване, включващ
необходимите за целта инструменти и медикаменти.
Използвани инструменти: ножица за застригване, памук и марли
Пособия за фиксиране: здрави въжета
Медикаменти: Хорнщивт (натриева основа)
Начин на извършване на манипулацията:
По възможност се ангажира помощник, който да фиксира животното с въже или ръка.
С помощта на ножица се застригва около областта на роговата пъпка. Застриганото
място се мокри с напоена с вода марля или памук. След това, на мястото на роговата
пъпка, в продължение на 1-2 минути с въртеливи движения се нанася Хорнщивт.
Прогноза: благоприятна

За болнично състояние на крава собственост на Кравеферма ЕТ "Боряна Златанова” с.
Желязно със следната анамнеза: От няколко дни един от гледачите забелязва, че има
образувание отзад в тарзална област .

Касае се за: крава ,на 4г, порода черношарено холщайн фризийско говедо,
предназначение- за мляко
Хабитус: Телосложение: силно, охраненост: добра, темперамент: сангвиничен, общо
държание: доброволно
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ВТТ: 39,70С, Пулс: 64/мин - силен, плътен и ритмичен, ДД- 20/мин симетрични,
ритмични и силни. Тип на дишане: косто-абдоминален.
Видими лигавици: конюктиви - мътно-розовочервени; липсва обложеност, подутост и
изтечения.
Лимфни възли и съдове: Лимфните възли са с нормална големина, форма, гладка
повърхност, подвижни, неболезнени с твърдо-еластична консистенция при палпация.
Кожа и космена покривка: кожата е със запазена еластичност, с правилно разпределена
температура. Без наличие на патологични изменения или паразити. Космената
покривка е гладка, лъскава и добре прилепнала към тялото на животното.
ЗгагцзШшгдйсцз:
При инспекция се наблюдава образувание с големина на праскова в областта на
тарзална става с наличие на два фистулни отвора, от които изтича гной. При палпация
то е болезнено, темперирано, с мека тестява консистенция
Диагноза: Аьзсезвпз ге31о [агзй

Лекуване: Хирургическа обработка- забръсване на областта , промивка през
фистулните отвори с дезинфекционен разтвор. Туширане с СгапцНп,
Прилагане на Тооазерс цпдиет, Апа131п 20т1 1.гп., ОхугеггасусПпе 15т1 1.п1.,
Вехатегпазопе 1Оп11 1.111.

Инфекциозни болести

От инфекциозната патология, няма описани до сега случаи на сериозни зоонозни
заболявания. Единствено се наблюдава, заразният интердигитален дерматит по
говедата, като доста разпространено сред животните в стадата. Лечението им се
изразява в тоалет на копитото, обилно остъргване на некротичната и засегната кожа в
междупръстното пространство до кървене, прилагане на кристалчета КМпО4 и Мео
Зргау СаГ (окситетрациклинов антибиотик). Строго спазване на профилактичната
вереринарномедицинска програма в страната. Прави се еднократна годишна
интердермална туберколинизация на всички говеда над 6 седмична възраст. Срещу
бруцелоза се вземат годишно серумни проби от всички мъжки животни и 10% от
кравите в стадото. Във фермата се правят ваксинации за Мукозна болест - вирусна
диария с ваксина на [Шен/е: ВУВ и ваксинации за Заразен ринотрахеит отново с
ваксина на [пгегуег 1ВК. Ваксините се прилагат на всички телета над 8 месечна възраст,
с повтаряне след 14 дни и бустер дози на всеки 6 месеца. За в момента стопанството е
свободно от тежки заразни заболявания, като Туберкулоза, Левкоза, Злокачествена
катарална треска, Шап, Нодуларен дерматит и други.

За болнично състояние на крава, собственост на Кравеферма ЕТ "Боряна Златанова" с.
Желязно със следната анамнеза: От два дни държи окото си притворено, има усилена
слъзна секреция. Преди не е боледувала, според гледачите причината е неясна.
Касае се за кава , черно-бял цвят Възраст: 1,6г. Тегло: 660 кг Пол: Женски Цвят:
черношарено Порода: холщайн фризийско говедо предназначение- за мляко
Хабитус- Телосложение: средно, Охраненост: добра, Темперамент: сангвиничен, Общо
държание: доброволно
Конституция: лек тип
Кожа и космена покривка: космената покривка е лъскава и без измнения; правилно
разпределена температура.. Конюкиви: усилена епифора и серозни изтечения от
дясното око. Наблюдава се светлобоязън, клепачите са затворени и отекли, миглите са
слепнали. Роговицата е помътняла ВТТ: 39,40С, Лимфните възли са с нормална
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големина, форма, гладка повърхност, подвижни, неболезнени с твърдо-еластична
консистенция при палпация.
Пулс: 50/мин - силен, голям и ритмичен. При инспекция сърдечния тласък не е видим,
при палпация е осезаем и дифузен. Аускултацията показва силни и чисти сърдечни
тонове.
Дихателна система:
Дихателни движения: 30/мин. силни, симетрични, ритмични. Тип на дишане: косто-
абдоминален
Гръден кош:без патологични изменения.
Храносмилателна система- запазени апетит и жажда, начинът на приемане на храна и
вода е непроменен.
Отделителната система е без изменения
Диагноза: ОЪз. 1пГесйонз Ъоуйпе Кегагосопшпснуййз
Лекуване: Ту1оуег по 1пт1 на горна и долна конюнктива, субконюнктивално
Прогноза: благоприятна

За болнично състояние на теле , собственост на Кравеферма ЕТ "Боряна Златанова" с. Желязно
със следната анамнеза: От два дни е с диарични жълто-зеленикави изпражнения с неприятна
миризма. Според гледачите причината е неясна.
Касае се за теле, черно-бял цвят Възраст: 4 дни . Тегло: 40 кг Пол: Женски Цвят: черношарено
Порода: холщайн фризийско говедо предназначение- стопанско
Хабитус- Телосложение: средно, Охраненост: лоша, Темперамент: сангвиничен, Общо
държание: доброволно
Конституция: лек тип
Кожа и космена покривка: кожата е е намалена еластичност, с правилно разпределена
температура, без блясък. Наблюдава се силно зацапване в перинеалната област. Конюкивите са
мътно розово-червени без подутост, обложеност и изтечения
ВТТ: 39.60С, Лимфните възли са с нормална големина, форма, гладка повърхност, подвижни,
неболезнени с твърдо-еластична консистенция при палпация.
Пулс: 130/мин- силен, голям и ритмичен. При инспекция сърдечния тласък не е видим, при
палпация е осезаем и дифузен. Аускултацията показва силни и чисти сърдечни тонове.
Дихателна система:
Дихателни движения: 30/мин. силни, симетрични, ритмични. Тип на дишане: косто-
абдоминален
Гръден кош:без патологични изменения.
Храносмилателна система- апетитът е намален, жаждата е запазена , начинът на приемане на
храна и вода е непроменен. Коремът при инспекция е хлътнал и стегнат при палпация, при
аускултация се установява усилена перисталтика. Дефекацията е усилена като изпражненията
са жълто-зелени.
Подаради това, че не се касае за изолиран случей, а за серия от такива, се постави диагноза:
0135. ЕтегосоН (0135. Е. соН)
Лекуване: То включи прилагането на флуидна терапия; ВауггН 2п11; И! С 4пт1; Вехатегпазопе
4п11 н.с.
Изход: Лекуването даде резултат и телето бе напълно излекуване, което даде основание да
приемем за вярна поставената диагноза.
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Паразитни болести:

В паразитологичен план, няма как в стопанството да не се наблюдават проблеми и от
това естество. Въпреки че животните не напускат оборите и не излизат на паша, чрез
доставянето на сено и люцерна от полето, биологичният цикъл на редица паразити
достигат до кравите, чрез контаминирания фураж. Наблюдават се крави, инвазирани от
голям чернодробен метил (Развит Иерагйса). По-рядко от парамфистоми в търбуха.
Няма описани случай на цистицеркоза по говедата, гледачите са с негативен
паразитологичен статус и по-специално (Таепйа завита). Извършват две годишни
задължителни обезпаразитявания на кравите за вътрешни паразити, пролет и есен.
Кравите се обезпаразитяват с Вермитан 10% суспензия. От ектопаразитите, няма
наличие на бълхи. Голямо количество на летящи инсекти. Срещу насекомите се пръска
с Туеппесцп разтвор, През горещите пролетни и летни дни помещенията и животните се
пръскат с препарат срещу летящи насекоми: мухи, комари и други инсекти.

Касае се за крава, холшайн-фризийско говедо на 8г , собственост на Кравеферма ЕТ
"Боряна Златанова" с. Желязно със следната анамнеза: Кравата не се храни и дава по-
малко мляко. Скоро не е била обезпаразитявана външно за кърлежи.
Згагиз ргаезепз: Телосложение: средно Охраненост: добра Темперамент: сангвиничен
Общо държание: доброволно

ВТТ: 38,90С Пулс: 52 - силен, плътен и ритмичен Дишане: 36 дихателни движения в
минута. Симетрични, ритмични и силни. Тип на дишане: косто-абдоминаленВидими
лигавици: конюктиви - иктерични; липсва обложеност, подутост и изтечения.Лимфни
възли и съдове: Лимфните възли са е нормална големина, форма, гладка повърхност,
подвижни, неболезнени с твърдо-еластична консистенция при палпация. При
венепункция на м.соссуаеа се наблюдава бледа кръв, водниста. Инспекция - кравата
лежи, гледа втренчено, в угнетено състояние е, не преживя. Липсва мигателен рефлекс,
не реагира. Има загуба на зрението.

Диагноза: ОЪв. Ваьезтозйз ьоуцт

Лекуване: 1т160сагь 5п11 “т.т. Охутеггауег 30т1 1.т.

За болнично състояние на теле , собственост на Кравеферма ЕТ "Боряна Златанова" с. Желязно
със следната анамнеза: От вчера с с диарични воднисти изпражнения с неприятна миризма.
Според гледачите причината е неясна.
Касае се за теле, черно-бял цвят Възраст: 2 седмици . Тегло: 58 кг Пол: Женски, Цвят:
черношарено Порода: холщайн фризийско говедо предназначение- за мляко
Хабитус- Телосложение: добро, Охраненост: лоша, Темперамент: сангвиничен, Общо
държание: доброволно; Конституция: лек тип
Кожа и космена покривка: кожата е с намалена еластичност, без блясък, е правилно
разпределена температура. Наблюдава се силно зацапване в перинеалната област. Конюкивите
са бледи без подутост, обложеност и изтечения
ВТТ: 39,9“С, Лимфните възли са с нормална големина, форма, гладка повърхност, подвижни,
неболезнени с твърдо-еластична консистенция при палпация.
Пулс: 122/мин - силен, голям и ритмичен. При инспекция сърдечния тласък не е видим, при
палпация е осезаем и дифузен. Аускултацията показва силни и чисти сърдечни тонове.
Дихателна система:
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Дихателни движения: 29/мин. силни, симетрични, ритмични. Тип на дишане: костален тип
Гръден кош:без патологични изменения.
Храносмилателна система- апетитът е намален, жаждата също. Коремът при инспекция е
хлътнал и стегнат при палпация. При аускултация се установява усилена перисталтика.
Дефекацията е усилена като изпражненията са воднисти.
Диагноза: ОЪз. Сгургозроттсйозтз
Лекуване: Мас; На1осцг 7 дни по 6 мл; И: С 4ш1; Вехашегпазопе6т1 5.с.
Изход: Благоприятен

Заключение:
Проведеният стаж бе изключително полезен и обогатяващ от практична гледна точка.
Успях да се запозная с дейността на множество предприятия и да видя от първо лице
същинския работен процес който за мен представляваше голям интерес. Радвам се, че
имах възможност, макар и в тази пандемична обстановка да обиколя предприятия за
добив на месо, за преработка на мляко, за изработка на фуражи и за добив на яйца тъй
като аз лично имам интерес към тези дейности.
През времето, прекарано в клиниката на ВМФ видях много случаи за които само съм
чел и представляваха за мен огромен интерес. Точно тях реших и да опиша, тъй като ги
следях с огромно желание и любопитство. Научих се да работя в сплотен колектив и да
поемам отговорност за пациенти.
Стажът във ферма с продуктивни животни бе също много полезен за мен тъй като ми
показа как реално се извършва мениджмънта на една голяма кравеферма с много
животни и ме научи, че борбата със заболяванията се състой в профилактиката им.


