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Įžanga
Veterinarijos gydytojai plačiosios visuomenės yra laikomi gyvūnų gydymo,
sveikatos bei ligų prevencijos ekspertais. Todėl nenuostabu, kad praktikuojantys
veterinarai neretai asocijuojami ir su gyvūnų gerove. Pavyzdžiui, iš veterinarų
yra tikimasi rūpintis gyvūnų gerove tiek jų globoje, tiek ir už jos ribų (Siegford,
Cottee and Widowski, 2010).
Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija (OIE) teigia, kad veterinarai “turėtų būti
pagrindiniais visų gyvūnų gerovės gynėjais, pripažįstančiais pagrindinį gyvūnų
indėlį į žmonių visuomenę, maisto pramonę, draugiją, biomedicinos tyrimus ir
švietimą“ (OIE, 2012). Taip pat Europos veterinarų federacija (FVE) kartu su
Kanados veterinarinės medicinos asociacija (CVMA) bei Amerikos veterinarijos
medicinos asociacija (AVMA) deklaruoja, kad “Veterinarai yra ir turi
nepaliaujamai stengtis būti pagrindiniais gyvūnų gerovės gynėjais nuolat
besivystančioje visuomenėje“(AVMA, 2014).
Profesiniai ir visuomenės lūkesčiai įpareigoja veterinarijos gydytojus praktikoje
įgyvendinti gyvūnų gerovės principus ir priimti etinius sprendimus savo
pacientams, dažnai net labai sudėtingose situacijose. Konkretūs sprendimai gali
skirtis, priklausomai nuo šalyje galiojančios teisinės bazės, preparatų bei įrangos
turėjimo, bei kultūrinių skirtumų. Itin svarbu suvokti koks yra veterinarijos
gydytojo vaidmuo skatinant gyvūnų gerovę, bei šį suvokimą standartizuoti
globaliai.
Taigi, kas yra gyvūnų gerovė? Kol nėra priimto bendro universalaus apibrėžimo
šiam terminui, šiame dokumente mes jį apibrėšime taip:

“Gyvūno fizinė ir psichologinė, socialinė ir aplinkos gerovė”

Iš veterinarijos profesionalų nuolat tikimasi, kad bus pasirūpinta ne tik fizine
sveikata, bet ir ne fiziniais gyvūnų gerovės aspektais, leidžiančiais užtikrinti
pacientų psichologinę, socialinę ir aplinkos gerovę. Gydytojai tai privalo
praktikuoti nepaisant iškylančių kliūčių modernėjančioje visuomenėje.

6

Gyvūnų augintinių1 veterinarinė praktika tampa vis svarbesniu pasaulinės
veterinarų profesijos segmentu, o pati Pasaulinė smulkiųjų gyvūnų veterinarijos
gydytojų asociacija (WSAVA) atstovauja daugiau nei 200 000 individualių
veterinarijos gydytojų, priklausančių daugiau nei 100-ui asociacijų (WSAVA,
2018).
Veterinaro supratimas, kaip užtikrinti augintinio gerovę, taip pat sukuria
tarpusavio pasitikėjimą su gyvūnų šeimininkais. Tyrimai parodė, kad savininkai,
kurių augintiniai laikomi „šeimos nariais“, labiau atsižvelgia į veterinaro
rekomendacijas (Lue, Pantenburg ir Crawford, 2008). Neseniai atlikta apklausa
atskleidė, kad klientai, kurie su veterinaru yra diskutavę koks svarbus yra
žmogaus ir gyvūno ryšys, net 77% yra labiau linkę laikytis veterinaro
rekomendacijų, reguliariai lankytis savo augintinio sveikatos patikrimuose ar
įsigyti jam papildomų paslaugų (HABRI, 2016). Tai labai prisideda siekant
užtikrinti geresnę pacientų priežiūrą, pagerinant veterinarijos gydytojo ar klinikos
profesinį pasitenkinimą
Moksliniais tyrimais įrodyta, kad gyvūnai augintiniai gali paveikti žmogaus fizinę
ir emocinę sveikatą, sumažina depresiją bei turi įtakos žmonių socializacijai
(Takashima ir Day, 2014). Remiantis šiais įrodymais, net Amerikos Širdies
Asociacija paskelbė, kad “naminių gyvūnų, ypač šunų, laikymas prisideda prie
širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos“ (Levine ir kt., 2013) . Šie ir kiti tyrimai
padeda pabrėžti naminių gyvūnėlių svarbą žmonių gyvenime ir tai, kaip
augintinių ir savininkų santykiai gali paveikti žmogaus sveikatą.
Šie nenuginčijami įrodymai apie žmogaus ir gyvūno santykių abipusę naudą
sukuria poreikį sukurti bei tobulinti gyvūnų gerovės rekomendacijas. Kaip
pasaulinė veterinarijos asociacija, WSAVA yra ideali vieta pristatyti šias gyvūnų
gerovės gaires, skirtas naudoti visiems gyvūnų veterinarijos gydytojams,
nesvarbu, kokiame pasaulio krašte jie dirba.
Šios rekomendacijos yra skirtos padėti veterinarijos gydytojams visame pasaulyje
įsisavinti šiuolaikines gyvūnų gerovės sampratas, spręsti galimas gyvūnų gerovės
problemas, atpažinti kai kurias labiau paplitusias etines problemas ir skatinti gerą
gyvūnų gerovę veterinarijos klinikoje ir už jos ribų.

Augintinius galima apibūdinti kaip „prijaukintus ar naminius gyvūnus, kurių fizinius,
emocinius, elgesio ir socialinius poreikius galima patenkinti laikant juos kompanionais
namuose ar palaikant artimus kasdienius santykius su žmonėmis“ (ASPCA, 2018). Šis
apibrėžimas gali apimti daug gyvūnų rūšių, tačiau šiame dokumente pirmiausia kalbame
apie šunų ir kačių gerovę.
1
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1 Skyrius. Gyvūnų gerovė - pripažinimas ir vertinimas

Rekomendacijos
Įvertinant veterinarijos gydytojų įsipareigojimą laikytis aukščiausių gyvūnų
gerovės standartų, WSAVA ragina organizacijos nares ir veterinarijos gydytojus:
1. parengti gyvūnų gerovės gaires, atspindinčias jų įsipareigojimą užtikrinti
gyvūnų gerovę.
2. siekti nuolat gerinti supratimą apie gyvūnų gerovę ir taip ją skatinti.
3. skatinti supratimą apie gyvūnų gerovę ir jos įgyvendinimą platesnėje
augintinių savininkų bendruomenėje.
4. rūpintis gyvūnų fiziniais ir socialiniais poreikiais, suteikiant paslaugas, kai
gyvūnai yra veterinarinėje įstaigoje.

Gyvūnai visada buvo neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Nuo ankstyvos
priešistorės žmonės buvo glaudžiai susiję su gyvūnais. Tai akivaizdu iš
priešistorinių gyvūnų piešinių, įskaitant primityvius piešinius Šovė oloje
(Prancūzija), kurie buvo įamžinti prieš maždaug 36 000 metų (Shipman, 2010).
Nors augintinių reikšmė žmogaus gyvenime skiriasi visame pasaulyje, jie daug
kur vaidina svarbų vaidmenį (McConnell ir kt., 2011). Beveik 70% šiaurės
amerikiečių dalijasi savo buitimi bent su vienu augintiniu (Hodgson ir kt., 2015),
tuo tarpu Australijoje yra daugiau nei 24 milijonai naminių gyvūnėlių. Šis
skaičius susilygino ir net pralenkė visą Australijos gyventojų populiaciją (Animal
Medicines Australia, 2016). Manoma, kad Brazilijoje yra 132 milijonai
augintinių, kurių net 52 milijonai sudaro šunys; Kinijoje daugiau nei 22 milijonai
šunų ir 53 milijonai kačių; Japonijoje laikomi daugiau nei 9 milijonai šunų ir 7
milijonai kačių; Prancūzijoje apie 8 milijonai šunų ir 9 milijonai kačių
(McConnell, 2011; Statista, 2017). Tuo tarpu Tanzanijoje beveik 14% namų ūkių
laiko mažiausiai vieną šunį (Knobel, 2008).
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Žmogaus ir gyvūno santykiai apibūdinami kaip nešantys naudą abiems pusėms.
Jie užtikrina žmogaus ir augintinio gerovę bei užkerta kelią net potencialioms
ligoms (AVMA, 2018). Bendravimas su gyvūnais žmonėms teikia labai daug
naudos. Turint augintinį yra ugdomas vaiko atsakomybės jausmas, bei išsivysto
atsparumas įvairiems aplinkos alergenams (Ownby, 2002), gyvūnai vaikams
suteikia pažinimo džiaugsmą bei teikia šviečiamąją naudą (Purewal ir kt., 2017).
Tuo tarpu suaugusiems augintiniai gali signalizuoti apie širdies ir kraujagyslių
sistemos sutrikimus ir sumažinti vienišumo jausmą (Matchock, 2015).
Veterinarijos požiūris į gyvūnų gerovę yra svarbus dėl kelių priežasčių; rūpestis
gyvūnų gerove laikomas pagrindine veterinarinės praktikos dalimi (Paul ir
Podberscek, 2000). Veterinarinėje įstaigoje, gyvūnų gerovės apsauga gali duoti ir
teigiamos ekonominės naudos. Augintinių šeimininkai pirmenybę teikia klinikos
atmosferai bei aplinkai, kur jų augintiniui suteikiama kokybiška paslauga ir jis
nepatiria streso apsilankymo metu. Šunys ir katės gali nerimauti ir stresuoti dėl
bet kokių procedūrų, įskaitant laisvės suvaržymą. Ilgalaikis stresas vizito metu
gali sukelti nemažai sunkumų, jei atsiranda reikiamybė klinikoje apsilankyti ne
vieną kartą (Barletta ir Raffe, 2017). Švelnus elgesys ir tinkama sedacija gali
padėti išvengti stresinių situacijų ir pagerinti katės bei šuns gerovės aplinką.
Savininkai, vertinantys augintinio savijautą, dažniausiai lieka ištikimais klinikos
klientais. Šiuo atveju suveikia geriausias marketingo principas - geri atsiliepimai
apie veterinarijos kliniką sklinda iš lūpų į lūpas. Šiuo principu, vienas žmogus į
įstaigą gali pritraukti net kelis potencialius klientus. Taigi, gyvūnų gerovės
praktikavimas teikia ir ekonominę naudą klinikai.

Ką turime omenyje kalbėdami apie gyvūnų gerovę?
Gyvūnų gerovė yra labai subjektyvi sąvoka ir skirtingiems žmonėms gali reikšti
skirtingus dalykus. Moksliniu požiūriu nėra visuotinai priimto gyvūnų gerovės
apibrėžimo, tačiau dažniausiai naudojami tie patys principai. Mokslinėje
literatūroje buvo pasiūlyta keletas apibrėžimų; pavyzdžiui, „individo (gyvūno)
būsena, atsižvelgiant į jo bandymą prisitaikyti prie supančios aplinkos“ (Broom,
1986). Taip pat buvo pasiūlyta, kad apibrėždami gyvūnų gerovę turėtume užduoti
du klausimus: „Ar gyvūnas sveikas?“ ir „Ar gyvūnas aprūpintas viskuo, ko nori?“
(Dawkins, 2008). Apskritai, gyvūnų gerovė reiškia fiziologinę ir psichologinę
gyvūnų būklę - kitaip tariant, kaip konkretus gyvūnas tiek psichiškai, tiek fiziškai
jaučiasi duotuoju momentu.
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Šiose rekomendacijose gyvūnų gerovę apibrėžiame kaip „gyvūno fizinę ir
psichologinę, socialinę ir aplinkos gerovę“. Nuoseklus apibrėžimas yra itin
svarbus. Nes mūsų suvokimas, kokia yra teisinga gyvūno gerovės sąvoka turės
įtakos tam, kaip vertinsime ir elgsimės su gyvūnais mūsų globoje.

Egzistuoja trys, viena kitą papildančios, gyvūnų gerovės koncepcijos:
1. Fizinė gyvūno būklė;
2. Psichologinė ir psichinė būsena;
3. Natūrali elgsena - gyvūno gebėjimas pilnai funkcionuoti aplinkoje bei elgtis
pagal natūralius prigimties principus.

Šie gyvūnų gerovės aspektai yra tarpusavyje susiję, tačiau visuomenė kiekvienam
jų ne visada skiria vienodai dėmesio. Labai svarbu žinoti apie kiekvienos srities
svarbą, nes jei per daug dėmesio skirsime vienai, galime nepastebėti kitos srities
problemų. Pavyzdžiui, būdami veterinarijos gydytojais, esame mokomi daug
dėmesio skirti fizinei gyvūno sveikatai, todėl dažnai sutelkiame dėmesį į fizinius
parametrus. Tačiau gerovė nėra tik fizinės sveikatos sinonimas. Būtina atsižvelgti
ir į psichologinius bei elgesio sveikatos aspektus. Kaip gyvūnas jaučiasi (jo
psichologinė ar psichinė būsena), yra gyvybiškai svarbu įgyvendinant gerą
gyvūnų gerovę.

Fizinė
būklė

Psichologinė
ir psichinė
būsena

Natūrali
elgsena
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Kaip matome šiame modelyje, augintinis pavaizduotas centre. Jam tiesioginės
įtakos turi šeimininkas, visuomenė bei veterinarinė pagalba, kuri suteikiama
gyvūnui. Už šio vidinio įtakos rato augintinį gali paveikti aplinka, ekonomika
(pvz. asmeninės finansinės galimybės gali turėti įtakos veterinarinės priežiūros
prieinamumui), kultūrinės vertybės (pvz. kai kuriose kultūrose šunys auginami
darbui ir net maistui), vietos teisinė bazė ir politika. Šiose WSAVA
rekomendacijose daugiausia dėmesio skiriama sąveikai, vykstančiai veterinarijos
klinikoje, tačiau šis modelis primena, kad mes visada turime matyti vaizdą iš
platesnės perspektyvos. T.y. kaip gyvūnas sąveikauja su žmonėmis bei platesne
žmonių bendruomene. Be to, kaip aptarta aukščiau, žmogaus ir gyvūno ryšys yra
neatsiejama visos šios sistemos dalis ir jo nereikia nuvertinti.
Idealiame visuomenės modelyje visi nuolat ir automatiškai galvotų apie mūsų
veiksmus ir sprendimus, atsižvelgdami į jų svarbą gyvūnams, jų šeimininkams ir
platesnei bendruomenei. Visos veterinarinės medicinos gairės ir protokolai būtų
uoliai įgyvendinami, kad būtų užtikrinta gerovė visiems klinikos prižiūrimiems
augintiniams. Veterinarijos klinikų komandos užtikrintų ne tik savo pacientų ir jų
savininkų gerovę, bet ir palaikytų ryšį su platesne bendruomene dalijantis
profesine patirtimi. Tai apimtų visus gyvūnų gerovės aspektus, pradedant nuo
šunų ir kačių populiacijų tvarkymo mieste, baigiant fizinių ir protinių pratimų
šunims (ir jų savininkams) planavimo.

Išvados
Gyvūnų gerovės sritis yra sudėtinga ir apima daugybę mokslinių hipotezių ir
išvadų, siekiant nustatyti, kaip gyvūnas susidoroja su aplinka ir kaip joje jaučiasi.
Gyvūnų etika filosofiškai nustato, kaip mes turėtume elgtis su gyvūnais,
taikydami vertybėmis pagrįstus principus. Augintiniai vaidina svarbų vaidmenį
visuomenėje - kaip kompanionai bei pagalbiniai gyvūnai, o veterinarijos gydytojo
vaidmuo gerinant jų gerovę yra svarbus profesijos progresui ir visai visuomenei.
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Kontroliniai klausimai

Ar einate koja kojon su mokslo pažanga, suprantant ir vertinant gyvūnų
gerovę?
Ar turite tvirtą politinį įsipareigojimą praktikuoti ir skatinti gyvūnų gerovę
savo klinikoje?
Ar savo klinikoje turite apibrėžtus bei rašytine forma įtvirtintus gyvūnų
gerovės principus?
Ar visi jūsų darbuotojai supranta klinikos įsipareigojimą praktikuoti ir skatinti
gyvūnų gerovę?
Ar savo klientams, bendruomenei ir kitiems pranešėte apie savo įsipareigojimą
rūpintis gyvūnų gerove?
Ar visos jūsų veterinarijos klinikos licenzijos ar kiti kvalifikacijos kėlimo
dokumentai yra gerai visiems matomoje vietoje?
Ar įgyvendindami gyvūnų gerovę siekiate minimalizuoti blogąją praktiką
plačiojoje veterinarų bendruomenėje?
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2 skyrius : Gyvūnų gerovės matavimas ir stebėjimas

Rekomendacijos
Siekdama įtvirtinti mūsų įsipareigojimą laikytis aukščiausių gyvūnų gerovės
standartų, WSAVA visas veterinarijos asociacijas ir visus veterinarijos gydytojus
skatina:
1. Reguliariai rengti darbuotojų mokymus susijusius su gyvūnų gerove
2. Bendrauti su kitomis profesinėmis organizacijomis dalijantis žiniomis, gerąja
praktika, stebėsenos metodų pokyčiais.
3. Gyvūno gerovės stebėjimus visada grįsti mokslo principais, kuriuose
naudojami gyvūno fizinių, funkcinių ir elgesio būklių rodikliai.
4. Plėtoti ir palaikyti personalo kultūrą. Skatinti darbuotojus stebėti gyvūno
būklę bei šiuos duomenis nuolat fiksuoti vidinėje klinikos dokumentacijoje.
5. Atskirti naminių gyvūnėlių priežiūros standartus, atsižvelgiant į gyvūnų
amžių ar nestandartines situacijas. Taikyti atitinkamą priežiūrą jauniems,
seniems ar sužeistiems gyvūnams.

Esmė
Siekiant skatinti gyvūnų gerovę veterinarijos klinikoje, būtina naudoti
objektyvius vertinimo metodus. Šiame skyriuje aprašomos mokslu pagrįstos
gyvūnų gerovės priemonės, kurias galima pritaikyti naudojant pavyzdžius iš
standartinių atvejų. Tokios priemonės leis aiškiai kontroliuoti gyvūnų gerovę
veterinarijos klinikos aplinkoje, užtikrins greitą reakciją, kai gerovės standartai
yra paminami.

Gyvūnų gerovės vertinimo pagrindai
Prieš diskutuojant apie konkrečias priemones, kurias galima naudoti gyvūnų
gerovės vertinimui, būtina peržiūrėti pačios gyvūnų gerovės pagrindus. Šie
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pagrindai leis numatyti specifinius kriterijus ir lyginamuosius indeksus,
naudojamus gerovės vertinimui.

Penki svarbiausi poreikiai
Penki gyvūnų gerovės poreikiai yra pagrindas, kurį rekomenduojame naudoti
šiose gairėse. Jie yra gana paprasti ir lengvai suprantami bei įgyvendinami.
1. Tinkamos aplinkos poreikis. Šuns ir katės aplinka, nesvarbu, ar namuose, ar
klinikoje, turi suteikti gyvūnui komfortą ir saugumą. Gyvūnas privalo visada
būti aprūpintas galimybe atlikti gamtinius reikalus, turėti judėjimo ir
mankštos laisvę higieniškoje aplinkoje.
2. Tinkamos mitybos poreikis. Šunų ir kačių mityba turėtų atitikti jų
fiziologinius ir elgesio poreikius. Pakankamą mitybą galima kontroliuoti
stebint svorio pokyčius ir (arba) kūno/raumenų būklę ir tinkamą maisto ir
vandens suvartojimą. Atkreipiame dėmesį, kad gerovė prasilenkia su abiem
dažnai pasitaikančiais kraštutinumais - jei suvartojama nepakankamai maisto
ir atsiranda nepakankama mityba, o jei vartojamas perteklius - nutukimas.
3. Poreikis būti laikomam kartu su kitais gyvūnais arba atskirai nuo jų. Kai
kurie mūsų augintiniai dėl savo elgesio negali gyventi be socializacijos su
kitais gyvūnais, tuo tarpu kiti renkasi beveik vienišiaus gyvenimo būdą. Šuo
gali gyventi draugiškai su kitu šunimi, tačiau tai turėtų būti vertinama
individualiai, atsižvelgiant į jo socializaciją, genetiką bei ankstesnę patirtį.
Šunims, kurie šeimoje gyvena vieni, greičiausiai reikės daugiau kontakto su
žmogumi. Katė taip pat gali gyventi su kita kate, tačiau dažniau gali
pasitaikyti nesutarimų bei peštynių, ypač jei jos nėra augusios kartu nuo labai
jauno amžiaus.
4. Poreikis demostruoti natūralų elgesį. Tai apima įprasto ar rūšiai būdingo
elgesio, pavyzdžiui, tuštinimosi, slėpimosi, bendravimo su žmonėmis ar kitais
gyvūnais, demonstravimą. Jei gyvūnas bus uždarytas mažame narve arba
pritvirtintas grandine mažame aptvare, tai apribos jo galimybes tyrinėti
aplinką ir mankštintis.
5. Poreikis būti apsaugotam nuo skausmo, kančių, traumų ir ligų. Gyvūnas
turi neturėti traumų, tokių kaip įpjovimai ar įbrėžimai, infekcijų, parazitinių
ar kitų ligų. Kai gyvūnas kenčia skausmą, pavyzdžiui, senam augintiniui,
sergant artritu, būtina jį malšinti atitinkamomis priemonėmis
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Penkios svarbios sritys
Penkių sričių modelis, kurį sukūrė profesorius Davidas Melloras iš Massey
universiteto yra skirtas „sukurti sistemingą, struktūrizuotą, išsamų ir nuoseklų
gyvūnų gerovės vertinimą“ (Mellor, 2017). Šis modelis buvo sukurtas siekiant
sukurti teigiamą gerovę ir greitai eliminuoti blogąsias praktikas.

1. Mityba
Vandens suvartojimas
Maisto suvartojimas
Maisto kokybė

2. Aplinka

3. Sveikata

Temperatūra
Laisvės suvaržymas
Pastogė

Ligos
Traumos
Sužeidimai

4. Elgsena
Pasirinkimo laisvė
Pasirinkimo ribojimas

5. Psichika
Skausmas, komfortas,
Nuobodulys, susierzinimas,
Laimė

Visos keturios sritys viršutinėje eilėje - mityba, aplinka, sveikata ir elgsena turi
tiesioginę įtaką gyvūno psichikai. Pavyzdžiui, jei gyvūnas nebus tinkamai
maitinamas, jis jaus alkį, kas priklauso augintinio psichinei būsenai.

Gyvenimo kokybės vertinimas
Gyvenimo kokybė (GK) yra panaši į gyvūnų gerovės sąvoką, o gyvenimo
kokybės vertinimas gali būti taikomas valdant lėtines ligas. Žmonės šią kokybę
paprastai vertina pranešdami apie savo būklę ir savijautą. Žinoma, gyvūnai to
padaryti negali, dažiausiai gyvūno GK vertinama pagal žmonių standartus.
Augintiniams skirtų GK standartų patikimumas visada turi būti kruopščiai
tikrinamas. Dauguma augintiniams sukurtų GK priemonių yra susijusios su
specifinėmis ligomis, ir šiuo metu nėra patvirtintų universalių metodų GK
rodikliams matuoti (Belshaw et al., 2015). Tačiau neseniai buvo sukurti ir
pristatyti bendrų vertinimų rinkiniai, pvz. Šunų simptomų vertinimo skalė
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(PennCHART, 2016) ir Augintinių problemų sunkumo skalė (PPSS) (Spitznagel
et al., 2018).

Gyvūnų gerovės vertinimas naudojant penkis svarbiausius
poreikius
Nors kiti gerovės praktikos pavyzdžiai gali būti naudingi, tačiau būtent Penkių
gyvūnų gerovės poreikių sistemą veterinarijos gydytojams rekomenduotina
naudoti globaliai, nes ji lengvai suprantama ir gali būti taikoma visų tipų
aplinkose visame pasaulyje. Penki gyvūnų gerovės poreikiai jau naudojami
teikiant informaciją naminių gyvūnėlių šeimininkams apie jų augintinių gerovės
gerinimą, pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės Gyvūnų ambulatorijose (PDSA). Šios
sistemos pritaikymas taip pat padėjo informuoti augintinių savininkus apie
augintinių gerovę ir gerovės apsaugą visoje Jungtinėje Karalystėje (PDSA, 2018).

Indėlis į gyvūnų gerovę ir jo rezultatai. Vertinimas.
Bandydami įvertinti gerovę, mes iš esmės visada bandome nustatyti, kaip gyvūnai
jaučiasi, ką jie patiria dėl jų laikymo, gabenimo ir kitų sąlygų. Gyvūnai patiria
daugybę teigiamų ar neigiamų emocijų, kurios gali turėti įtakos jų gebėjimams
prisitaikyti prie supančios aplinkos. Emocinių būsenų pavyzdžiai: nuobodulys,
baimė, skausmas, nusivylimas, kančia, pasitenkinimas, žaismingumas ir t.t.
Nuobodulį gali sukelti nepakankamai stimuliuojanti ir pernelyg nuspėjama
aplinka. Nusivylimą labai dažnai sukelia natūralaus elgesio apribojimas. Nerimą
ir baimę gali sukelti tam tikri įvykiai ar išgyvenimai gyvūno aplinkoje, pvz. lėtinė
socialinė įtampa, nenuspėjamų situacijų perteklius ir per didelė stimuliacija.
Veterinarijos klinikų dizaino tobulinimas ir tinkama gyvūno slauga gali padėti
sumažinti šias neigiamas emocijas.
Gyvūnai tiesiogiai reaguoja į juos supančią aplinką. Jų reakcijas ir emocinę
būseną galima įvertinti ir naudoti kaip gyvūnų gerovės rodiklius. Naudojant
indėlio ir rezultato principą galima vizualizuoti gyvūno gerovės būklę (žr.
iliustraciją). Į indėlį įeina tokie veiksniai kaip gyvenimo sąlygos, aplinka ir
mityba, taip pat socialinio kontakto su žmonėmis ir (arba) gyvūnais tipai bei
veterinarinė priežiūra. Rezultatai gali būti labai naudingi vertinant, ar gyvūnui
suteikiamas tinkamas indėlis. Pavyzdžiui, jei vakcinacija gyvūnui nebuvo atlikta,
gyvūnas bus jautrus infekcinėms ligoms, o tai turėtų neigiamą poveikį jo gerovei.
Jei šuo ar katė nėra draugiški su žmogumi ar kitu gyvūnu, jie gali rodyti
fiziologinius ir elgesio nukrypimo požymius, pvz., išsiskyrimo nerimą.

Indėlis

•
•
•
•
•

Gyvenimo sąlygos
Santykis su
gyvūnu
Aplinkos gerinimas
Veterinarinė
priežiūra
Mityba

Rezultatas

•
•
•
•
•
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Sveikata
Elgsena
Psichologinis
atsakas
Emocinis atsakas
Fiziniai duomenys
(kūno masė,
raumenų tonusas)

Mes galime panaudoti savo žinias apie gyvūnų fiziologiją, įprastą ir nenormalų
elgesį kaip papildomus metodus vertinant gyvūno gerovę. Taip pat galime naudoti
eksperimentinius metodus, kad suprastume gyvūno reakcijas jeigu procedūra jam
yra labai nemaloni. Šie eksperimentiniai metodai leidžia mums suprasti kaip
gyvūnas jaučia savo aplinką. Tuomet galime atitinkamai adaptuoti gyvūną arba
aplinką, kad pagerintume jo gerovę. Staiga pasikeitus aplinkai, gyvūnas tai
parodo per savo fiziologinius bei elgesio mechanizmus, kuriuos koordinuoja
smegenys. Trumpuoju laikotarpiu vyksta adaptacinis atsakas, kuris gali paveikti
medžiagų apykaitą ir imuninę bei širdies ir kraujagyslių sistemas. Kuomet
gyvūnas normaliai adaptuojasi, visi rodikliai grįžta į normalią būseną. Jeigu
neoptimali aplinka ar socialinės sąlygos išlieka ilgesnį laiką, padaryta fiziologinė
ir psichologinė žala gali išlikti. Tuomet gali pasikeisti augintinio elgesys ar
neigiamai paveikta jo psichinė būsena. Šis streso atsakas sukelia su lėtiniu stresu
susijusias patologijas.

Streso poveikis gyvūno gerovei
Stresą

galima apibūdinti, kaip visumą veiksnių, keičiančių kūno fiziologinę
pusiausvyrą. Streso būsena apibrėžiama kaip streso šaltinio sukeliamas
fiziologinis sutrikimas, susijęs su fiziologine ir psicholigine kančia, arba
biologinis atsakas, atsirandantis, kuomet individas suvokia grėsmę savo
homeostazei (Moberg, 2000). Stresas gali būti įprastas atsakas į aplinkos
pokyčius. Tačiau jei stresas yra sunkus ar užsitęsęs, homeostatinis atsakas gali
būti nepakankamas ir gali pasireikšti patologinis elgesys ar ligos procesai.
Patiriant stresą, gyvūnas rodo emocinį atsaką. Baimė ir nerimas dažnai vartojami
pakaitomis, tačiau tai nėra tas pats. Konkrečiai, baimė yra emocinis atsakas,
sukeliamas elgesio, atsirandančio tiesiogiai reaguojant į grėsmę (Duncan, 1993) ir
(arba) suvokiamą pavojų (Boissy, Terlouw ir Le Neindre, 1998). Normali baimė
yra laikina. Nerimas yra emocinė būsena, atsirandanti dėl to, kad gyvūnas patiria
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realią ar tariamą grėsmę, pvz., situacijose kai gyvūnas suvokia , kad kuri nors
aplinkos dalis gali turėti neigiamą poveikį jam (Massar ir kt., 2011; Tynes, 2014).
Baimė ir nerimas gali būti įprasta reakcija į aplinką, atsižvelgiant į kontekstą.
Nerimo sutrikimas yra medicininė problema, o negydoma ilgainiui pablogėja.
Kiekvienas susidūrimas su stresu, ilgalaikėje perspektyvoje formuoja
nepageidaujamą gyvūno elgesio modelį. Dėl didžiulės baimės ir nerimo gali
pasikeisti gyvūno emocinė ir fiziologinė būklė.

Fiziologinis atsakas į stresą
Gyvūnai gali rodyti tiek trumpalaikį, tiek ilgalaikį fiziologinį atsaką į sudėtingas
situacijas. Nervų ir endokrininė sistemos dalyvauja gyvūno koordinacijos
mechanizme, taip pat padeda gyvūnui prisitaikyti prie nenatūralios ar staigiai
pasikeitusios aplinkos.
Aplinkos dirgikliai, tokie kaip regos, uoslės ir klausos signalai smegenyse per
neuronus siunčia pranešimus nervinių impulsų pavidalu. Staigios reakcijos į
aplinką metu, pavyzdžiui esant ekstremaliai situacijai, gyvūnas ruošiasi kovai ar
pabėgimui ir organizme išsiskiria adrenalinas. Fiziologiniai streso požymiai yra
susiję su simpatinės nervų sistemos (SNS) ir pagumburio liaukos hipofizės
antinksčių (HPA) ašies sužadinimu. Kai smegenys suvokia stresą, SNS sukelia
adrenalino ir noradrenalino išsiskyrimą ir simpatinių nervų aktyvavimą
organizme. Atsakas apima širdies ritmo, kvėpavimo dažnio ir kūno temperatūros
padidėjimą, prakaitavimą, drebulį ir gliukozės bei laisvųjų riebalų rūgščių
išsiskyrimą.
Stimuliuojant HPA ašį, išsiskiria kortizolis, kuris sukelia organizmo pokyčius,
panašius į SNS sužadinimą, pavyzdžiui, padidėja gliukozės kiekis kraujyje. SNS
dalyvauja stipraus streso situacijose, tuo tarpu HPA ašis skatina ilgalaikį poveikį,
nors tai taip pat priklauso nuo streso pasikartojimo dažnio. Svarbu pažymėti, kad
nuolatinis didelis stresas gali sukelti antinksčių išsekimą. Tokiu atveju kortizolio
lygis bus mažas - tokie požymiai paprastai rodo mažą gyvūno streso lygį. Jei
gyvūnas susiduria su ilgalaikiu stresu ir kiti požymiai rodo prastą gerovės būklę,
mažas kortizolio lygis greičiausiai reiškia antinksčių išsekimą.
Kasdienėje veterinarijos praktikoje adrenalinas ir kortizolis įprastai nėra
matuojami, tačiau tiesioginis fiziologinis atsakas yra veiksmingas gyvūno gerovės
vertinimo metodas.

Dėl streso sumažėjęs gerovės lygis sukelia:
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• Padidėjusį širdies ritmą
• Padidėjusią kūno temperatūrą
• Padidėjusį kvėpavimo dažnį
• Padidėjusį gliukozės kiekį kraujyje
• Pasikeitusį aktyvumo lygį (padidėjęs ar sumažėjęs)
• Prakaitavimą iš letenų pagalvėlių
• Lekavimą.
Nors fiziologiniai rodikliai gali būti naudingi vertinant gyvūno gerovę, tačiau
problema ta, jog sunku paimti mėginius tyrimų attlikimui, o ir pats procesas
gyvūnui sukelia papildomą stresą. Todėl net tyrimo atlikimas gali turėti įtakos
išvadoms. Pavyzdžiui, gyvūno aktyvumas gali padidėti, jei jis bando išvengti
procedūros; širdies ritmo pokyčių dėl padidėjusio aktyvumo negalima atskirti nuo
tų, kuriuos sukelia stresas. Matavimų laikas taip pat yra svarbus ir gali
reikšmingai paveikti išvadas.

Didelis neigiamo streso lygis ilgalaikėje perspektyvoje gali sukelti:
• Kūno svorio netekimą
• Kūno riebalų masės padidėjimą ir kūno raumenų masės sumažėjimą;
• Sumažėjusią imuninę funkciją, padidėjusį neutrofilų ir limfocitų santykį
• Sumažintą reprodukcinę funkciją
• Apatiją ir kognityvumo sutrikimus

Gebėjimas mokytis, kantrumas, atmintis ir individualus pažinimas yra skirtingi
kognityvumo gebėjimų pavyzdžiai, kurie yra svarbūs geresniam gyvūnų gerovės
valdymui. Šių gebėjimų vystymuisi gali trukdyti neoptimalios sąlygos gyvūnui.
Augintiniai susiduria su daugeliu veiksnių, turinčių įtakos jų gerovei. Tai apima
socialines sąlygas, mitybos ypatumus, bendravimą ir elgesio ribojimą. Taip pat
kyla rūpestis dėl gyvūnų dresavimo. Daugelis dresuotojų naudoja tinkamus
atlygiais pagrįstus metodus. Tačiau nesuvokiant teorijos, šios technikos ir metodai
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gali būti žalingi. Pavyzdžiui, jei dresūros signalai nėra aiškūs, tai gyvūnui gali
sukelti sumišimą ar nusivylimą. Gyvūnas negali suprasti asociacijos tarp to, ko iš
jo prašoma ir skanėsto. Judraus ar sunkiau dresuojamo šuns mokymas gali
privesti prie nežmoniškų ar kankinimo technikų dėl dresuotojo neišmanymo.

Elgesys reaguojant į stresą
Elgesys dažnai yra gyvūno psichinės patirties išraiška ir jis taip pat gali atskleisti
ankstyvąsias sveikatos problemas. Elgesys į sudėtingas situacijas gali būti
trumpalaikis arba ilgalaikis. Trumpalaikis atsakas gali būti kūno laikysenos
pasikeitimas ar pabėgimas, o ilgalaikis - stereotipinio elgesio vystymasis arba
įprastos elgesenos pokytis.
Pagrindinis elgesio vertinimo pranašumas, lyginant su fiziologinėmis
priemonėmis, yra tas, kad jis yra neinvazinis ir vertinimą galima atlikti nebūtinai
paveikiant gyvūną ir jo elgesį. Paprasti stebėjimai gali nustatyti bet kokius
laikysenos pokyčius, nesugebėjimą atlikti natūralius judesius, aplinkos vengimą,
bėgimą. Kaip ir fiziologinių priemonių atveju, naudojant elgesio vertinimą, reikia
žinoti apie natūralų gyvūno elgesį. Pavyzdžiui, vienos rūšies gyvūno emocijų
išreiškimas balsu gali būti visiškai normalus, tačiau visiškai nebūdingas kitos
rūšies gyvūnui. Panašiai kaip kai kurios rūšys natūraliai sustingsta vietoje
reaguodamos į grėsmę, o kitos - ne. Išmanant natūralią gyvūno elgseną, iš karto
galime pastebėti nukrypimus nuo normos.

Baimė ir stresas paprastai pasireiškia per kūno laikyseną, aktyvumo lygį ir elgesio
pokyčius. Jei gyvūnas ras stresą sukeliantį šaltinį, ateityje jis bus linkęs to
išvengti.
Nors kiekvienas gyvūnas turi individualų atsaką į stresą, yra keturi bendri elgesio
modeliai, kurių laikosi gyvūnai:
1. Pabėgimas - išsigandęs šuo ar katė dažnai bando pabėgti iš susidariusios
padėties. Tai gali būti staigus ištrūkimas iš patalpos, arba subtilesnis situacijos
vengimas (pvz., pasislepiant už savininko ar po stalu).
2. Agresija - įprastai klaidinga nuomonė, kad agresyvus šuo ar katė yra
bebaimiai. Agresija yra tik vienas iš būdų, kaip šuo ar katė gali reikšti baimę.
Svarbu atsiminti, kad jei augintinis urzgia, loja, šnypščia spjaudydamasis ir pan.,
greičiausiai gyvūnas yra streso būsenoje ir jaučia baimę.
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3. Sustingimas vietoje - „sustingę“ šunys ar katės stovės labai ramiai arba judės
sulėtintai. Šis elgesio modelis labai dažnai pastebimas praktikoje. Jį lengvai
galima supainioti su paklusniu ir gerai išauklėtu augintiniu, nors iš tikrųjų
gyvūnas yra išsigandęs, sustingęs ir leidžiasi bet kokioms procedūroms.
4. Neramus / susijaudinęs - Tai yra viena iš dažniausiai pasitaikančių šunų ir
kačių baimės reakcijų. Tokį elgesį galima apibūdinti kaip laižymasis, kai nėra
alkanas, žiovulys, kai gyvūnas nėra pavargęs, kąsymasis, kai nėra niežulio ar
purtymasis tarsi kailis būtų drėgnas. Šis augintinio elgesys labai artimas žmogaus
elgsenai stresinėse situacijose (nagų kramtymas, nervingas kojos kratymas ar
plaukų sukimas tarp pirštų).

Šie požymiai yra labai panašūs į skausmo požymius, ir iš tiesų kartais net
sutampa. Todėl svarbu atpažinti šį skirtumą, nes nuo to skirsis ne tik gydymo
procesas, bet tai gali turėti įtakos ir ilgalaikiam nerimui ir panikai (Seksel, 2007).

Katėms nustatytos dvi pagrindinės reakcijos į stresą (Heath, 2008).
1. Aktyvus atsakas: būdingas elgesys uždarymo (laisvės suvaržymo) metu:
• Sėdi prie narvo durelių;
• Atsispyrus užpakalinėmis kojomis bando lipti;
• Kiša letenas pro aptvaro dureles visiems praeinantiems;
• Aptvare nuolat vaikšto;
• Kniaukia siekiant dėmesio;
• Namuose visada seka šeimininką iš paskos;
• Demonstruoja agresyvų elgesį;
• Gali būti destruktyvus.

2. Pasyvūs atsakas. Tipiškas elgesys:
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• Maitinimosi ar prausimosi nebuvimas;
• Nejudrumas, dažnai bando pasislėpti;
• Jokio balso, nors gali šnypšti ar urzgti;
• Nesidomėjimas aplinka.

Aktyvus atsakas

Pasyvus atsakas

Aktyvaus atsako atvejais gyvūnui gali būti naudinga suteikti papildomų
stimuliuojančių šaltinių (pvz., žaislų, skanėstų, galvosūkių). Pasyviesiems bus
naudingiau suteikus jiems didesnį saugumo jausmą (pvz., slėptuvės, lentynos
laipiojimui).
Šunims šių modelių pritaikyti neįmanoma - kiekvienas atvejis yra individualus.
Jie į stresą reaguoti gali įvairiai. Šunims dažniau galime taikyti keturis elgesio
modelius, paminėtus anksčiau. Svarbu žinoti ir suprasti tipišką kiekvieno šuns
elgesį, tuomet šeimininkai gali informuoti veterinarą, jeigu pasikeitė įprastas šuns
elgesys.

Norint suprasti gyvūnus ir jų emocijas, reikia mokėti skaityti ir atpažinti jų kūno
kalbą. Kūno kalbai įvertinti naudojama šviesoforo sistema (žr. iliustraciją).
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•

Raudona - Labai stiprus emocinis susijaudinimas
Gyvūnas ruošiasi bėgti arba kovoti

•

Geltona - Padidėjęs emocinis susijaudinimas
Gyvūnas sunerimęs - lekuoja, dreba, kasosi,
suglaustos ausys, matomas akies baltymas, išsiplėtę
vyzdžiai, uostinėjimas, laižosi lūpas, žiovauja ir pan.

•

Žalia - Labai žemas emocinis susijaudinimas
Gyvūnas ramus ir atsipalaidavęs

Vertinant gyvūno gerovę, visada turėtų būti naudojamas tiek fiziologinių, tiek ir
elgesio priemonių derinys. Amerikos gyvūnų ligoninių asociacija (AAHA) yra
parengusi Šunų ir kačių elgesio valdymo rekomendacijas, kurios suteikia daug
naudingų žinių praktikuojantiems veterinarijos gydytojams (Hammerle ir kt.,
2015).

Skausmas ir elgsena
Tarptautinės skausmo tyrimų asociacijos (ISAP) vartojamas skausmo apibrėžimas
yra „nemaloni jutiminė ir emocinė patirtis, susijusi su faktiniu ar galimu audinių
pažeidimu“ (Merskey ir Bogduk, 1994; IASP, 2018). Skausmas yra ir
psichologinė, ir fiziologinė patirtis, todėl ši tema yra ir sudėtinga, ir prieštaringa.
Skausmas yra patirtis, kurios gyvūnas bando išvengti bet kokia kaina. Jis gali būti
ūminis, lėtinis, lokalizuotas, bendras, fizinis, emocinis ir atsirasti dėl audinių
pažeidimo (nociceptinis), audinių uždegimo (uždegiminis) ar nervų pažeidimo
(neuropatinis). Gyvūnas vienu metu gali patirti net keletą iš šių paminėtų
skausmo tipų.
Gyvūno elgesys, kuomet jis jaučia skausmą būna įvairus. Reakcija į skausmą gali
būti akivaizdi arba paslėpta, atsižvelgiant į augintinio veislę, lytį, amžių ir
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ankstesnę patirtį. Tai labai apsunkina supratimą, kaip skausmas veikia gyvūnus.
Apskaičiuota, kad net 41% pasaulio žmonių populiacijos kenčia nuo ūmaus ar
lėtinio skausmo (Blyth et al., 2001; Tsang et al., 2008). Kiek procentų augintinių
kenčia skausmus, duomenų nėra. Vienas iš būdų, kaip atpažinti gyvūno skausmą,
yra jo elgesio pasikeitimas. Elgesio pokyčiai, dažniausiai, yra pirmasis požymis,
rodantis, kad gyvūnas jaučiasi blogai.
Jei pasikliausime gyvūno elgsena kaip skausmo indikatoriumi, reikia suprasti, kad
reakcija į skausmą yra gana sudėtinga. Elgsena apima ne tik tai, ką daro gyvūnas
šiuo metu, bet ir kada, kaip, kur ir kodėl jis taip elgiasi. Elgesys niekada neturėtų
būti vertinamas atskirai, jis nuolat turi būti bendrame kontekste. Skirtingos
gyvūnų rūšys į skausmą reaguoja skirtingai. Tai iš dalies susiję su genetika
(Janicki ir kt., 2016; Landau, 2006 ; Kim ir kt., 2006). Žmonėms atlikti tyrimai
parodė, kad biologinė lytis ir hormoninė būklė gali turėti įtakos ir skausmo
reakcijoms, ir skausmą malšinančioms intervencijoms (Paller ir kt., 2009; Bartley
ir Fillingim, 2013). Vyrai ir moterys taip pat skiriasi savo reakcija į stresą, kuris
gali būti psichologinio ir fizinio skausmo priežastis (Kudielkaa ir Kirschbaum,
2005).
Ankstesnė skausmo ar streso patirtis gali sušvelninti individo rodomą reakciją į
skausmą. Ankstesnis kenksmingų ar stresinių dirgiklių poveikis turi įtakos
demonstruojamam elgesiui (Seksel, 2007).
Galiausiai, gyvūno aplinka ar situacija taip pat turi įtakos elgesiui. Pavyzdžiui, ar
šalia gyvūno kažkas yra (žmogus ar kitas gyvūnas), pažįstama ar nepažįstama
aplinka ir nauji dirgikliai. Visa tai yra svarbu nustatant ne tik tai, kaip gyvūnas
elgsis, bet ir šio elgesio trukmę bei dažnį.

Gyvūno skausmo atpažinimas
Kaip žmonės atpažįsta ir įvertina gyvūnų skausmą ir jo laipsnį? Šis suvokimas
yra labai subjektyvus - jį formuoja visuomenė, kurioje žmogus gyvena, kultūra,
bei bendruomenės požiūris. Taip pat ir pačio žmogaus asmeniniai potyriai.

Ar galima įvertinti skausmo lygį stebint gyvūno elgseną?
Bet koks gyvūno elgesio pokytis gali būti pirmasis požymis, kad gyvūnas jaučia
skausmą. Kol kas tai yra geriausia indikacija, kurią galime įprastai naudoti
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klinikinėje aplinkoje verinant skausmo lygį. Yra ir patvirtintų, ir nepatvirtintų
priemonių, kurios gali būti naudojamos kačių ir šunų skausmui įvertinti;
pavyzdžiui, Glazgo sudėtinė trumpalaikio skausmo skalė (Reid ir kt., 2007),
Helsinkio lėtinio skausmo indeksas (HCPI) (Hielm-Björkman, Rita ir Tulamo,
2009), UNESP-Botucatu daugialypė sudėtinė skausmo skalė (MCPS) ( Brondani
ir kt., 2013 m.), Šunų trumpalaikio skausmo aprašas (Šunų BPI) (PennCHART,
2013) ir Kolorado valstijos skausmo skalė (Mich ir kt., 2010).

Išvados
Penki gyvūnų gerovės poreikiai yra paprasta, bet išsami sistema, kurią galima
naudoti vertinant bendrą gyvūno gerovės lygį. Augintinio savininkas yra
patikimiausias informacijos šaltinis apie bet kokius elgesio pokyčius, kurie gali
būti pirmasis sveikatos problemų indikatorius. Vertinant kiekvieną konkretų
atvejį, rekomenduojama naudoti fiziologinių ir elgesio gerovės priemonių derinį.

Kontroliniai klausimai
Ar esate susipažinę ir sekate informaciją apie mokslo pasiekimus,
susijusius su gyvūnų gerovės matavimu?
Ar jūsų personalas yra apmokytas stebėti ir valdyti gyvūnų gerovės
aspektus jūsų klinikoje?
Ar jūsų klinikoje registruojami gyvūnų gerovės stebėsenos ir valdymo
dokumentai?
Ar turite naujų idėjų, kurias įgyvendinę galėtumėte dar geriau stebėti ir
valdyti gyvūnų gerovės aspektus savo klinikoje?
Ar bendradarbiaujate / konsultuojatės su pofesinėmis organizacijomis
(formaliai ar neformaliai) siekiant užtikrinti gyvūnų gerovės praktiką?
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3 Skyrius. Gyvūnų gerovės poreikiai veterinarinėje
aplinkoje
Esmė
Veterinarijos gydymo metodai, galimybės ir infrastruktūra labai skiriasi visame
pasaulyje. Skirtumų gali atsirasti dėl išteklių prieinamumo, kultūros, socialinių ir
ekonominių realijų, visuomenės poreikių ir lūkesčių. Nepaisant skirtingų
aplinkybių ir skirtingos veterinarinės praktikos, gyvūnų gerovės poreikiai išlieka
pastovūs.
Veterinarai yra įpareigoti naudotis savo žiniomis ir gebėjimais, kad būtų naudingi
pacientams ir visuomenei. Nuolat tobulindami savo įgūdžius bei kompetencijas
jie įsipareigoja šias žinias pritaikyti praktikoje. Šie įsipareigojimai ir atsakomybė
dažnai yra įtvirtinti įvairiose veterinarijos deklaracijose, tokiose kaip Pasaulinė
Smulkiųjų gyvūnų veterinarų asociacijos priesaika (WSAVA, 2014b).
Viena iš pagrindinių medicinos ir veterinarijos etikos nuostatų yra „nedaryti
žalos“. Į šį principą reikia atsižvelgti prieš pradedant bet kokią veterinarinę
intervenciją, pvz., chirurginę operaciją, fizinį ar farmacinį gydymą ar kitas
procedūras. Kai kuriais atvejais perteklinė intervencija gali atnešti daugiau žalos,
nei naudos. Kitomis aplinkybėmis intervencijos nebuvimas gali tai pat būti
žalingas gyvūnui.
Veterinarijos klinikos ir jų personalas turi įgyti ir išlaikyti aukšto lygio
kompetenciją, kad galėtų efektyviai atpažinti, diagnozuoti ir užkirsti kelią
potencialioms gyvūno patologijoms. Jeigu gyvūnas atsiduria klinikoje, kurios
personalas yra kompetetingas ir išmanantis savo darbą, augintinio gerovės
poreikiai bus patenkinti maksimaliai.

Kodėl gyvūno gerovė svarbi vizito metu?
Maksimalus gyvūnų gerovės užtikrinimas leidžia pagerinti klinikinius bei
chirurginius rezultatus bei palaikyti klinikos, paciento ir augintinio šeimininko
santykių harmoniją.
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Pavyzdžiui:
•

Baimė, skausmas ar diskomfortas gyvūną gali privesti iki agresyvaus
elgesio. Tokie gyvūnai sunkiai leidžiasi atlikti procedūras.

•

Baimė, skausmas ar diskomfortas padidina streso hormono (kortizolio)
cirkuliaciją. Kortizolis sekina imuninę sistemą, ko pasekoje gijimo procesas
pailgėja ar komplikuojasi.

•

Pakilęs kortizolio ir noradrenalino lygis gal iškreipti kraujo tyrimų
rezultatus. Didėja tikimybė nustatyti klaidingą diagnozę, pvz., diabetą.

•

Didesnės raminamųjų ar nuskausminamųjų dozės papildomai žaloja
gyvūną ilgoje perspektyvoje.

•

Skausmas ar diskomfortas dirgina centrinę nervų sistemą bei gali turėti
įtakos dar aštresnei reakcijai į skausmą procedūros metu.

Gerovės vertinimas naudojant penkis gyvūnų gerovės poreikius
1. Poreikis būti apsaugotam nuo skausmo, kančių, sužalojimų ar ligų
Katės ir šunys yra jautrios būtybės, turinčios „gebėjimą subjektyviai jaustis,
suvokti ar patirti“ ir gebančios ne tik jausti skausmą ir kančią, bet ir patirti
teigiamas emocines būsenas, tokias kaip malonumas ar komfortas, ir atvirkščiai neigiamas emocijas, tokias kaip nerimas ir baimė (NZVA, 2018).
Veterinarijos gydytojo pareiga yra ne tik gydyti traumas, ligas ir fizinį skausmą,
bet ir palengvinti skausmą ir kančią, kurią sukelia bet kokios neigiamos emocinės
būsenos. Reiktų stengtis kaip įmanoma sumažinti klinikoje gyvūno patiriamas
neigiamas emocijas arba jų išvengti apskritai.
WSAVA rekomendacijos:
•

Atlikdami bet kokią veterinarinę intervenciją, įvertinkite potencialius
faktorius, kurie gali turėti neigiamą įtaką gyvūno nemaloniai patirčiai bei
imkitės prevencinių veiksmų šių faktorių mažinimui. Reikia nuolat stebėti,
ar gyvūnas nerodo streso, nusivylimo, baimės ar skausmo požymių.

34

•

Procedūros neturėtų būti atliekamos matant ar girdint kitiems gyvūnams,
nes tai gali sukelti nereikalingą stresą pacientui. Panašiai reikėtų vengti
uoslės dirgiklių (Lloyd, 2017).

•

Turi būti imtasi prevencinių veiksmų, siekiant sumažinti gyvūno
sužalojimo riziką, pvz. gydant, transportuojant ar pan. Hospitalizavimo
patalpos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų kuo labiau sumažinta
traumų rizika.

•

Įstaiga turi parengti gydomosios ir profilaktinės veterinarijos programą.
Turėtų būti numatytos taisyklės kaip elgtis su gyvūnu, kaip jį suvaldyti,
tirti, gydyti ar izoliuoti. Visos klinikos patalpos turėtų būti lengvai valomos
ir dezinfekuojamos. Elgesio ir psichologinė gyvūno sveikata turi būti
vertinama kartu su fizine sveikata, kad būtų užtikrinti visi gyvūnų gerovės
aspektai. Turi būti vedama išsami veterinarijos dokumentų apskaita, kurioje
būtų išsamūs ir naujausi įrašai apie visus kiekvieno atskiro gyvūno
sveikatos ir gerovės aspektus.

•

Visų pacientų būklę, sveikatą ir elgesį tinkamu laiko intervalu turėtų tikrinti
asmuo, kuris tiesiogiai atsakingas už jų priežiūrą. Vertinant kiekvieno
klinikoje esančio gyvūno skausmą ir gerovę, reikia naudoti objektyvias
priemones.

•

Visi darbuotojai turėtų būti mokomi saugiai ir humaniškai elgtis su
gyvūnais. Itin svarbu žinoti, kaip juos teisingai fiksuoti atliekant įvairias
procedūras. Švelnus ir atsargus elgesys padės išvengti nereikalingo
diskomforto, traumų ar streso. Reikia vengti gyvūną bausti už
nepaklusnumą. Jei gyvūnas yra labai įsitempęs, o procedūra nėra kritinė ar
skubi, reikia jam leisti atsigauti ir aprimti prieš bandant atlikti procedūrą
dar kartą. Atliekant procedūrą, jei reikia, skirti tinkamą sedaciją ir (arba)
anesteziją.

•

Kiekviena klinika privalo turėti savo politiką eutanazijos klausimu, kad
būtų lengviau priimti konkrečius sprendimus (pvz., Oregono valstijos
universiteto eutanazijos protokolas, 2011; DVM360, 2007). Jei eutanazija
yra neišvengiama, reikia naudoti tik humaniškus metodus. Šie metodai
priklauso nuo galiojančios teisinės bazės bei preparatų prieinamumo
kiekvienoje šalyje.

•

Siekiant užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų plitimui, būtina laikytis higienos ir
biologinio saugumo.
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•

Reikėtų vengti skausmingų intervencijų arba, jei reikia, jas atlikti naudojant
atitinkamus nuskausminimo metodus.

•

Nepalikite gyvūno be priežiūros - nežinomybė gali sukelti jo nerimą ar
galimą susižalojimą.

Kaip tai pritaikyti jūsų klinikoje (ką daryti ir ko nedaryti):
• Personalas turi būti supažindintas su skausmo ir kančios apibrėžimais,
diagnostikos ir prevencijos strategijomis.
• Parengti (pageidautina rašytines) tvarkas ir procedūras, kaip sumažinti pacientų
skausmą ir kančią.
• Skatinti personalą naudoti gyvūnų skausmo skales kasdienėje praktikoje.
Patvirtintų skausmo skalių pavyzdžiai:
!

Šunys- short-form Glasgow Composite Measure Pain Scale (CMPSSF) (Reid et al., 2007), Helsinki Chronic Pain Index (HCPI) (Hielm-Björkman,
Rita and Tulamo, 2009) and Canine Brief Pain Inventory (Canine BPI)
(PennCHART, 2013).
!

Katės - Glasgow Composite Measure Pain Scale–feline (CMPSFeline) (Calvo et al., 2014 and WSAVA, 2015) and the UNESP-Botucatu
multidimensional composite pain scale (MCPS) (Brondani et al., 2013).
Nepatvirtintų skausmo skalių pavyzdžiai:
!

Šunys - Colorado State University Canine Acute Pain Scale (Mich et
al., 2010)
! Katės - Colorado State University Feline Acute Pain Scale (VASG,
2006).
• Turėtų būti kuriamos saugios gyvūnų priežiūros technikos, organizuojami
mokymai ir rengiami procedūrų aprašai. Mokymų turinys turi apimti streso
valdymo metodus.

36

• Parengti (rašytinius) ligų prevencijos protokolus: asmeninę personalo higieną,
patalpų sanitariją, gyvūno izoliavimo procedūras, susijusias su atitinkamomis
ligomis.
• Organizuoti mokymus personalui apie bendrą šunų ir kačių elgesį ir kūno
kalbos atpažinimą.

2. Poreikis būti tinkamoje aplinkoje
Pacientams turėtų būti sudaryta aplinka, atitinkanti jų rūšiai būdingus
fiziologinius ir elgesio poreikius. Kiekvienas gyvūnas turi turėti pakankamai
vietos, nes per ankšta erdvė gali sukelti stresą. Gyvūnas turi būti apsaugotas nuo
drėgmės, triukšmo, karščio ir šalčio. Visi pacientai turi turėti prieigą prie maisto,
vandens, guolio ir galimybės atlikti gamtinius reikalus.
WSAVA rekomendacijos:
•

Patalpų temperatūra, vėdinimas, apšvietimas, drėgmė ir triukšmo lygis turi
būti visada tinkami tam tikros rūšies gyvūnų patogumui ir gerovei. Patalpos
turi būti apsaugotos nuo saulės spindulių, karščio, skersvėjų ir šalčio bei
užtikrinti tinkamą oro drėgmę.

•

Narvai ir hospitalizavimo patalpos turi būti tinkamo dydžio kiekvienam
gyvūnui. Gyvūnai turi turėti galimybę atsistoti ir natūraliai apsisukti, galėti
išsitiesti. Jei šuo laikomas narve ilgesnį laiką, būtina jį išvesti į lauką
prasimankštinti (atsižvelgiant į gyvūno būklę) ir atlikti gamtinius reikalus.

•

Veterinarijos klinikos patalpų, narvų ar hospitalizavimo patalpų fizinės
savybės neturi kelti pavojaus gyvūnams (ar žmonėms). Gyvūnų laikymo
patalpa turi būti švari, saugi, su įrengta apsauga nuo gyvūno pabėgimo
(automatinis durų uždarymas ar pan.).

•

Kiekvieno klinikoje prižiūrimo gyvūno būklė vertinama mažiausiai du kartus
per dieną.

•

Svarbiausia veterinarijos klinikos švara. Įprastos patalpų valymo ir priežiūros
procedūros neturėtų būti įkyrios gyvūnui, nesukelti nereikalingo streso ir
netrukdyti gyvūno poilsiui.
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•

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas specialiųjų poreikių pacientams, pvz.
nėščios kalės ar naujagimiai gyvūnai. Šie pacientai yra itin imlūs
infekcinėms ligoms, lengviau paveikiami psichologiškai.

•

Specialūs kačių ir šunų poreikiai - pavyzdžiui: patalpose reikia atskirti šunis
nuo kačių. Jeigu tai neįmanoma reikia įrengti regėjimo barjerus (širmos,
pertvaros), atskiros miego, maitinimosi ir tualeto zonos su tinkamu kraiku
katei. Katėms naudinga įrengti slėptuvę bei stebėjimo galimybę (žr.
iliustraciją).

•

Naudoti tik tai gyvūno rūšiai pritaikytus transportavimo narvus, taip
sumažinant sukeliamą stresą, bei užtikrinant saugumą.

•

Būtina įvertinti klinikos grindų dangą, sienų dažų spalvą, kvapą ir triukšmą
visose klinikos patalpose. Grindys turi būti neslidžios, tačiau lengvai
plaunamos ir dezinfekuojamos.

Kaip tai pritaikyti jūsų klinikoje (ką daryti ir ko nedaryti):
•

Nuo veterinarijos vizito pradžios iki pabaigos katės turėtų būti atskirtos nuo
šunų ir kitų gyvūnų - idealiu atveju, katės turėtų turėti atskiras laukimo ir
konsultacijų patalpas. Atskyrimas turėtų apimti tiek vizualią, tiek kvapo ar
garso izoliaciją. Laukimo patalpose gali būti naudinga įrengti aukštesnes
lentynas, kuriose galima katę narve užkelti, taip sumažinant jos stresą.

•

Visų hospitalizuotų gyvūnų maitinimosi ir gėrimo zonos turėtų būti atskirtos
nuo jų miegojimo ir tualeto zonų. Gyvūnų, kurie turi judėjimo problemų,
maistas ir vandens dubuo gali būti šalia jų poilsio vietos.
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•

Augintinių šeimininkams turi būti patariama, kaip pripratinti savo šunį ar
katę prie pavadėlio, transportavimo narvo ar automobilio, siekiant užtikrinti,
kad augintinis neturėtų neigiamos sąsajos su šiais faktoriais.

•

Jei reikia, naudokite tinkamus raminamuosius vaistus. Įvertinkite, ar būtina
gyvūną gabenti į kliniką (arba vykite pas pacientą į namus).

•

Sumažinkite triukšmą, kvapus ir spalvas, sukeliančius stresą. Apsvarstykite
galimybę naudoti sintetinius feromonų analogus ir kitas raminančias
priemones, tokias kaip muzika ir kitus metodus (pvz., levanda), kurie taip pat
gali padėti nuraminti personalą ir klientus.

•

Visose klinikos patalpose rekomenduojama naudoti šviesos ryškumą
reguliuojančius jungiklius („dimmer“ jungikliai), siekiant sumažinti su
„ryškia šviesa“ susijusį stresą (Pasternak ir Merigan, 1980).

•

Apsvarstykite galimybę laiptus į klinikos patalpas pakeisti į nuolaidžias
rampas, kad išvengtumėte pacientų susižalojimų.

•

Maksimaliai sumažinkite gyvūno buvimo streso zonoje laiką. Kaip įmanoma
greičiau perkelkite gyvūnus į mažiau įtemptą aplinką (pvz., ramų kambarį
katėms). Įvertinkite ar šeimininko buvimas šalia gyvūnui kelia ar mažina
stresą.

3. Poreikis tinkamai mitybai
Tinkama mityba apima ne tik gyvūno fizinės sveikatos palaikymą. Tinkama
mityba yra gyvūno maitinimas, atsižvelgiant į jo rūšies elgesio poreikius ir
psichologinę sveikatą. Maitinimo procesas suartina žmogų ir pacientą ir stiprina
abipusį ryšį (Shearer, 2010). Turi būti atsižvelgiama į maitinimo būdą, maisto
pateikimą, maitinimo dažnumą ir laiką, bei pacientui būdingus mitybos
reikalavimus. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas naujagimiams, jauniems ar
senyviems pacientams. Geriamasis vanduo turi būti švarus, šviežias ir nuolat
prieinamas visiems veterinarijos klinikos pacientams. Kai kuriais atvejais (pvz.,
prieš operaciją) arba esant specifinėms sveikatos sąlygoms gali tekti apriboti
maistą ir (arba) vandenį.
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WSAVA rekomendacijos:
•

Maistas gyvūnui turi būti patiekiamas tinkamu būdu ir dažnumu,
atsižvelgiant į rūšies elgesį ir fiziologiją. Dėl gyvūno maitinimo būtina
konsultuotis su šeimininku: augintinis gali būti pripratęs prie specialaus
maisto (sausas ėdalas, konservai ar pusiau drėgnas maistas).

•

Patiekiamas maistas turi atitikti maistinę vertę konkrečiai gyvūno rūšiai.
Būtina žinoti apie maisto kiekį, kokybę ir įvairovę, atsižvelgiant į gyvūno
būklę, amžių, fiziologinę, reprodukcinę ir sveikatos būklę.

•

Gyvūnams, visada turi būti pakankamai šviežio, švaraus geriamojo vandens.

•

Gali būti reikalingi maisto apribojimai; pavyzdžiui, prieš operaciją ar kitas
procedūras. Tačiau, po bet kokio badavimo, veterinarinių procedūrų ar
pasveikimo po ligos, reikėtų kuo greičiau grįžti prie įprasto maitinimo.
Jauniems gyvūnams maistas neturėtų būti ribojamas ilgiau nei 3 valandas.

•

Sergant kai kuriomis ligomis, gyvūnui gali būti skiriama speciali dieta,
pavyzdžiui, srgant virškinimo trakto liga, pankreatitu, inkstų liga ar pn. Be
to, turi būti pateikiamos specializuotos ar individualizuotos dietos,
atsižvelgiant į gyvūno amžių ar aktyvumą (jaunas ar senas gyvūnas, žindanti
motina, antsvorio turintis gyvūnas).

•

Maisto ir vandens / skysčių atsargos turi būti laikomos ir paruošiamos
higieniškomis sąlygomis, visų pirma:
Maistas ir vanduo / skysčiai turi būti apsaugoti nuo drėgmės,
gedimo, purvo, užteršimo vabzdžiais, ar kitais kenkėjais. Būtina
laikytis pašaro laikymo nurodymų (laikymo sąlygos nurodomos ant
pakuočių).
Greitai gendančio maisto ir vandens / skysčių atsargos turėtų būti
laikomos šaldytuve.
Maisto paruošimas turėtų būti vykdomas atskiroje patalpoje.
Darbuotojai turėtų būti apmokyti laikytis griežtos higienos praktikos.
Ruošiamą maistą apsaugoti nuo kryžminio užteršimo tarp įrankių,
indų ir paviršių.
Indų maisto produktams griežtai nenaudoti kitiems tikslams.
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Maisto indai turi būti reguliariai plaunami ir dezinfekuojami.

•

Maitinant gyvūną, reikia atsižvelgti į natūralų jo elgesį, ypač socialinius
aspektus ir fiziologiją. Pavyzdžiui - šunis reikėtų šerti atskirai, kad būtų
išvengta peštynių; maisto ir skysčių talpyklos turėtų būti suprojektuotos taip,
kad įvairių fenotipų gyvūnai galėtų saugiai ir netrukdomai maitintis.
Pavyzdžiui, baikštūs augintiniai, ypač katės, gali nevalgyti, jei maitindamiesi
nesijaučia saugiai ar nevalgo pasislėpę.

•

Maisto ir vandens zonos turi būti atskirtos nuo miego ir tualeto zonų.

•

Skanėstų naudojimas (pvz., apžiūros metu): įvertinkite kliento ir gyvūno
poreikius. Svarstant rekomendacijas dėl mitybos poreikių kalorijų
suvartojimo faktorius yra ypač svarbus.

•

Hospitalizuoto paciento mityba turi būti pritaikyta atsižvelgiant į rūšį, veislę,
ligos būklę ir galimybę valgyti.

Kaip tai pritaikyti jūsų klinikoje (ką daryti ir ko nedaryti):
•

Švarus geriamas vanduo turi būti prieinamas visose klinikos patalpose,
įskaitant registratūrą. Siekiant užkirsti kelią užkrečiamoms ligoms, naudoti
dozatorių arba atskirus dubenėlius.

•

Skanėstai dažniausiai naudojami konsultacijų kabinetuose, siekiant skatinti
teigiamą gyvūnų patirtį ir sumažinti stresą. Skanėstai turėtų būti duodami tik
gavus savininkų sutikimą ir būti tinkami gyvūno rūšiai. Apsvarstykite
kalorijų kiekį, jei gyvūnas laikosi dietos. Augintinių savininkai gali suteikti
informacijos apie pageidaujamus skanėstus ir turėtų būti skatinami į
veterinarijos kliniką atsinešti savo skanėstų.

•

Būkite pasirengę aptarti mitybą, jei gyvūno kūno / raumenų būklė kelia
nerimą ar abejonių (antsvoris / per mažas svoris), net jei savininkas šio
klausimo nekėlė. Nutukimas yra ne tik sveikatos ir gerovės problema, bet ir
potenciali etinė problema, apie kurią bus kalbama 4 skyriuje.

•

Valgymo ir gėrimo zonos, jei įmanoma, turėtų būti atskiroje vietoje nuo visų
miegojimo ir tualeto zonų. Gyvūnų, kurie turi judėjimo problemų, maistas ir
vandens dubenėliai gali būti šalia poilsio zonų (žr. iliustraciją).
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•

Hospitalizuoti gyvūnai turėtų būti maitinami pagal jų mitybos reikalavimus.
Jei nėra reikalo keisti gyvūno mitybą dėl gydymo, reiktų apie tai būtinai
informuoti šeimininką.

•

Gyvūnams prieš kai kurias procedūras gali būti skiriamas badavimas, pvz.
prieš anesteziją. Veterinaro nuožiūra, gyvūnas gali būti pamaitintas (pvz., jei
reikalingi vaistai ar insulinas).

Kraiko dėžutė

Guolis

Maistas

•

Matinimui nenaudokite maisto, kurio galiojimo laikas pasibaigęs, jis
sugedęs ar užterštas. Toks maistas turi būti nedelsiant išmetamas arba kitaip
pašalinamas, kad netyčia nebūtų panaudotas maitinimui. Negalima palikti
maisto likučių dubenyje, - jis turi būti nuolat keičiamas.

•

Atsižvelkite į kultūrinius ypatumus. kai kurio maisto rūšys ar jo paruošimo
būdai gali būti nepriimtini augintinio šeimininkui dėl jo kultūrinių, religinių
ir asmeninių įsitikinimų.
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•

Pasaulinis WSAVA mitybos komitetas yra paruošęs veterinarijos klinikoms
skirtų rekomendacijų, kuriose praktikuojantys specialistai gali rasti išsamią
informaciją apie šunų ir kačių mitybos poreikius.(WSAVA, 2011).

4. Poreikis būti kartu arba atskirai nuo kitų gyvūnų
Žvelgiant iš veterinarijos klinikos perspektyvos, būtina įvertinti konkrečiai rūšiai
būdingą ekologiją, “plėšrūnų ir grobio” rūšių atskyrimą tiek registratūrose, tiek
hospitalizavimo patalpose. Stacionaro pacientai dažnai klinikos globoje laikomi
ilgesnį laiką, todėl būtina užtiktinti jų gerovę. Taip pat turėtų būti stebima žmonių
ir gyvūnų sąveika, siekiant skatinti teigiamus darbuotojų ir pacientų santykius.

WSAVA rekomendacijos:
•

Katės privalo būti atskirtos nuo šunų ir kitų gyvūnų viso vizito klinikoje
metu. Idealu, jeigu katėms įrengtos atskiros laukimo patalpos, skyriai ir
hospitalizacija. Atskyrimas turi apimti garso, kvapo, vaizdo izoliaciją nuo
kitų gyvūnų.

•

Naudokite sintetinius feromonų pakaitalus ar kitas priemones gyvūnui
nuraminti.

•

Įvertinkite kontaktą su gyvūnu, kuris yra nesusijęs su gydymu. Pavyzdžiui,
patalpų, kuriose yra gyvūnas, valymas, maitinimas, ar buvimas toje pačioje
patalpoje. Įvertinę šio kontakto lygį galite spręsti, ar papildomi dirgikliai
gyvūnui nepakenks.

•

Užkirskite kelią tos pačios ar skirtingų gyvūnų rūšių agresijai klinikoje.
Personalas privalo būti apmokytas kaip elgtis su gyvūnu, kad išvengti
įkandimų, braižymosi. Darbuotojai turi mokėti atpažinti gyvūno įspėjamąjį
elgesį bei laiku užkirsti kelią agresijos priepuoliui. Klinikos patalpose,
matomoje vietoje, rekomenduojama pakabinti informacinę medžiagą apie
gyvūnų agresiją bei elgesį su nevaldomu augintiniu. Ši informacija yra
naudinga tiek personalui, tiek klientams. Venkite potencialių konfliktų
laukimo zonose, atskirdami stresuojančius ir baikščius gyvūnus nuo visų
kitų.
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•

Prisiminkite, kad gyvūnas jam daromą žalą ar naudą iš karto asocijuoja su
konkrečiu žmogumi. Skatinkite pozityvų personalo bendravimą su
gyvūnais, kurie turi tiesioginį kontaktą su hospitalizuotu augintiniu.

•

Įvertinkite ar augintinio šeimininko dalyvavimas procedūrose (įskaitant
eutanaziją) yra būtinas ir tinkamas gyvūnui ar pačiam šeimininkui.
Suprantama, kad kai kurie augintiniai yra ramesni, kai šalia yra
šeimininkas. Įvertinus visas rizikas, tai gali būti pats tinkamiausias
būdas atlikti kai kurias procedūras, pvz., kraujo paėmimą ir fizinius
tyrimus.
Kiti augintiniai, esant šeimininkui, tampa agresyvesni ir pradeda
gintis, arba šeimininkas nesugeba tinkamai palaikyti gyvūno
procedūros metu. Tokiu atveju pacientą saugiau ir humaniškiau
apžiūrėti / gydyti be šeimininko buvimo. Būtina argumentuotai
paaiškinti šeimininkui kodėl, jis negali dalyvauti procedūroje.
Jeigu klientas pageidauja dalyvauti eutanazijos procedūroje, būtina
išsamiai jį informuoti koks tai procesas ir ko galima tikėtis jos metu.
Taip pat argumentuotai paaiškinti kodėl ši procedūra taikoma.
Kompleksinės, chirurginės ir odontologinės procedūros paprastai
atliekamos pacientui taikant anesteziją. Todėl savininkui nėra jokio
pagrindo jose dalyvauti. Be to, šeimininko buvimas gali paveikti
personalo darbo efektyvumą ir dėmesį, kuris yra svarbus sėkmingam
procedūros rezultatui (o galiausiai ir gyvūno gerovei).

Kaip tai pritaikyti jūsų klinikoje (ką daryti ir ko nedaryti):
•

Gyvūnai, augantys namuose kartu, sugeba vienas kitą socialiai ir emociškai
palaikyti. Galima klientams siūlyti klinikos vizito metu atsivežti ir kitą
gyvūną, o pagal galimybes, net ir hospitalizacijos metu.

•

Kai kurie pacientai gali būti įpratę prie tam tikro bendravimo ar fizinio
kontakto su žmogumi. Todėl iš personalo tikimasi tokiam gyvūnui skirti
papildomo dėmesio.
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•

Hospitalizuotiems gyvūnams gali būti naudingi reguliarūs šeimininkų vizitai.
Pažįstamo žmogaus buvimas sumažins izoliacijos jausmą, paskatins gyvūną
labiau socializuotis su nauja aplinka. Savininkų vizito nauda turi būti
įvertinama individualiai. Vienu atveju, vizitai gali pagerinti gyvūno gerovę,
kitu, gyvūnas gali dar labiau jausti nerimą ir atskirtį po šeimininkų išėjimo.

•

Ir atvirkščiai, kai kurie gyvūnai gali jaustis daug geriau, kuomet yra izoliuoti
su minimaliais aplinkos dirgikliais.

•

Visi gyvūnai sveiksta greičiau esant tinkamai priežiūrai ir slaugymui. Reiktų
nepamiršti, kad perteklinis ar nebūtinas dėmesys droviam gyvūnui gali
sukelti papildomo streso ar baimių.

•

Pabandykite įsivaizduoti jūsų kliniką (patalpas, dizainą, patogumą) gyvūno
akimis (JMICAWE, 2015).

5. Poreikis demonstruoti natūralų elgesį
Gyvūnams turi būti suteikta galimybė reikšti įprastą ar rūšiai būdingą elgesį, kuris
nėra susijęs su veterinarijos vizitu. Siekiant atsižvelgti į standartinius ir
specialiųjų poreikių turinčius gyvūnus, reiktų standartizuoti jų priežiūros
procedūras ir aplinkos reikalavimus. Taip pat diegiama aplinkos praturtinimo
praktika, kurios būtų laikomasi siekiant skatinti natūralų gyvūnų elgesį.
Patekęs į veterinarijos kliniką, gyvūnas elgiasi nestandartiškai ir to išvengti
beveik neįmanoma. Vizitas dažnai kelia įtampą, o klinika yra toli nuo gyvūno
namų aplinkos. Siekiant suvaldyti augintinio stresą, būtina kaip įmanoma
sumažinti kvapų, garsų/triukšmo, šviesos, įrengimų išdėstymo, gydymo ir
chirurginių procedūrų, įskaitant fiksaciją, poveikį gyvūnui.
WSAVA rekomendacijos
•

Katės jaučiasi daug saugiau aukštesnėje erdvėje (aukštos lentynos, kėdės ir
pan.). Taip pat gyvūno saugumo jausmą užtikrina galimybė pasislėpti. Kailio
laižymas katėms yra natūralus elgesys. Todėl narvas katei būti pakankamai
erdvus, kad atlikti įprastus veiksmus.
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•

Jei gyvūno fiziologinė būklė leidžia, labai svarbu palaikyti mankštinimąsi ir
judėjimą. Tai daryti būtina tik saugioje aplinkoje.

•

Gyvūnai tarpusavyje bendrauja kvapais - gali žymėti teritoriją taip palikdami
ir streso feromonus. Šie feromonai gali sukelti nerimą kitiems klinikoje
esantiems gyvūnams. Labai svarbu kruopščiai valyti patalpas, kad
išvengtume nereikalingo gyvūnų emocinio traumavimo. Išvalius patalpas,
rekomenduojama naudoti sintetinius feromonų analogus - jie gali veikti
raminančiai.

•

Svarbu gyvūnams užtikrinti aplinką, kurioje jie gali netrukdomai ilsėtis ar
miegoti. Labai jauniems, seniems ar ligotiems gyvūnams gali reikėti daugiau
poilsio nei įprastai.

Kaip tai pritaikyti jūsų klinikoje (ką daryti ir ko nedaryti):
•

Net paprasta kartoninė dėžė katėms gali suteikti galimybę stebėti aplinką iš
aukščiau ar, esant galimybei, pasislėpti. Kartoninės draskyklės taip pat yra
gana pigus ir lengvai pagaminamas dalykas, labai praturtinantis katės aplinką
klinikoje.

•

Šuns narvas turėtų būti aprūpintas kilimėliu bei žaislais.

•

Narvo valymas arba gyvūno maitinimas turi būti reguliarus ir vienodais laiko
intervalais. Pageidautina, kad su gyvūnu bendrautų visada tas pats
darbuotojas. Tokiu būdu skatinamas gyvūno pasitikėjimas bei tampa daug
lengviau atlikti tam tikras papildomas procedūras.

•

Rekomenduojama nuolat skatinti gyvūnų žaismingumą. Augintiniui galima
duoti kilimėlį, žaislų arba, prižiūrint specialistui, pateikti galvosūkių žaidimų
susijusių su skanėstais (Lloyd, 2017).

•

Smalsumą ir žaismingumą skatinantys žaislai gali būti pagaminami
nereikalaujant didelių išlaidų. Pavyzdžiui, tualetinio popieriaus ritinėlis gali
būti pripildomas skanėstų arba sauso maisto, o ritinėlio galai užlenkiami.
Gyvūno dėmesio nukreipimas nuo streso spartina geresnę adaptaciją prie
naujos aplinkos.

•

Leiskite gyvūnui pačiam tyrinėti aplinką ir adaptuotis.
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Gerovės poreikiai vizito veterinerijos klinikoje metu
•

Prieš vizitą
Standartinė veterinarijos klinikos rekomendacijų atmintinė dėl
geriausio augintinių paruošimo, atsižvelgiant į individualų stresą:

- Gyvūno pratinimas prie narvo, automobilio ir transportavimo.
- Tinkamo narvo transportavimui parinkimas. Narvas turi būti
erdvus, gyvūnas turi turėti galimybę jaustis patogiai. Narvas turi
apsaugoti gyvūną nuo aplinkos poveikių (lietus, karštis,
skersvėjis). Į narvą rekomenduojama įdėti ir gyvūno žaislų, kad
sumažintume jo stresą.

- Iš anksto turi būti numatomas anksiolitikų naudojimas ar
naturalaus pagrindo raminantys preparatai neramiam ir
stresuojančiam gyvūnui.

- Sedacija prieš apsilankymą nėra rekomenduojama.
- Būtina iš anksto įspėti klinikos personalą dėl gyvūno elgesio
problemų.

- Informacija klientams apie pasiruošimą vizitui klinikoje turi būti
lengvai prieinama klinikos interneto svetainėje arba suteikta
galimybė gauti popierinį šios informacijos variantą klinikoje.

• Laukimo zona / registratūra
Ideali praktika yra tuomet, kai šunys ir katės laukimo zonose yra
laikomos atskirai.
Užtikrinkite raminančią aplinką - raminanti muzika, triukšmo
slopinimas, patogus sėdėjimas, kvapų kontrolė, sanitarija, gera
ventiliacija, temdomas apšvietimas.
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Kompetetingas personalas privalo visada įvertinti gyvūno streso lygį
atvykus. Pastebėjus ankstyvus streso ar nerimo požymius būtina
atitinkama personalo reakcija.
Užkrečiamomis ligomis sergantys gyvūnai laikomi atskirai, kuo toliau
nuo kitų pacientų.

• Konsultacijų ir apžiūros patalpos
Idealiu atveju turi būti įrengtos atskiros patalpos šunims ir katėms.
Aplinka: temdomas apšvietimas, raminanti muzika, raminančių spalvų
interjeras, patalpa turi kvepėti švara, švari grindų danga, efektyvi garso
izoliacija, gera ventiliacija.

• Diagnostinės procedūros
Pirmiausia atlikite tik būtinas procedūras.
Būtinos tinkamos gyvūno fiksavimo technikos. Cheminė sedacija
naudojama tik personalo saugumo sumetimais.
Nuolatiniai darbuotojų mokymai aukščiau išvardintoms technikoms
įvaldyti.

• Chirurginės ir nechirurginės procedūros
Kaip ir minėta aukščiau, atlikite tik būtinas procedūras. Perteklinės
procedūros kenkia gyvūno gerovei.
Taikykite tik tinkamą sedaciją ir anesteziją.
Būtina nuolatinė gyvūno priežiūra tiek priešoperaciniu, tiek
pooperaciniu laikotarpiu.

• Hospitalizacija, gyvūno laikymas
Švarus ir saugus stacionaras.
Nuosekli ir reguliari stacionaro priežiūra ir valymas.
Hospitalizuojamas gyvūnas turi turėti galimybę narve atsistoti ir
apsisukti.

48

Pacientai turi būti reguliariai vedžiojami.
Gyvūnai visada turi gulėti ant švaraus pakloto, kuris reguliariai
keičiamas.
Gyvūno kraikas keičiamas mažiausiai kartą per dieną.

Elgesys su gyvūnu ir jo laikymas
Norint teisingai suvaržyti gyvūną procedūrų metu ar suprasti koks elgesys su
augintiniu yra jam priimtinas, WSAVA rekomenduoja naudotis šiais šaltiniais
(anglų k.):

• Internetiniai kursai Low Stress Handling®, Fear Free Pets (2018).
• AAFP and ISFM Feline-Friendly Handling Guidelines (Rodan et al., 2011).
• AAFP and ISFM Feline-Friendly Nursing Care Guidelines (Carney et al.,
2012).

Dokumentų apskaita
Veterinarijos klinikoje būtina tiksliai dokumentuoti visus pacientus. Klinikiniai ir
kiti augintinio tyrimai, gydymas ir jo rezultatai (tiek teigiami, tiek neigiami),
turėtų būti operatyviai fiksuojami klinikos vidinėje dokumentacijoje. Be to, būtina
pateikti išsamią informaciją apie augintinio reakciją į gydymą, ir skiriamus
vaistus. Tai reikalinga tam, kad būtų fiksuota pakankamai išsami informacija,
užtikrinanti tikslius tolimesnius veiksmus, ar prireikus leisti kitam gydytojui
perimti augintinio gydymą.
Visi gydymo metodų aptarimai bei šeimininko sutikimai gydymui turi būti
dokumentuojami. Taip siekiama ne tik laikytis profesinių (ir dažnai teisinių)
įsipareigojimų, bet ir parodyti, kad visų klinikos pacientų sveikatos ir gerovės
poreikiai jums yra svarbūs.
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Sauga ir sveikata darbo vietoje
Klinikos personalas klinikoje nuolat patiria potencialių pavojų sveikatai ir
darbo saugai. Fiziniai (pvz., radiacijos poveikis, paslydimai, nukritimai),
biologiniai (pvz., infekcinės ligos), chemikalų ir atliekų (pvz., citotoksinės ir
farmacijos atliekos) pavojai yra kasdienybė ne tik veterinarijos, bet ir daugelio
kitų sveikatos priežiūros įstagų aplinkoje (AVMA, 2018; WSHC, 2015). Labai
svarbu yra ir darbuotojų psichologinė sveikata.
Gydytojai, tiesiogiai dirbantys su gyvūnais, susiduria su papildomais iššūkiais
sveikatos ir saugos srityje. Profesinė sveikata ir sauga veterinarijos klinikoje yra
beveik tiesiogiai susijusi su gyvūnų priežiūra ir fiksavimu, siekiant kuo labiau
sumažinti sužeidimus ir stresą darbuotojui, taip pat ir gyvūnui. Labiausiai
paplitusios JAV veterinarijos klinikos personalo traumos buvo gyvūnų
įkandimai ir įbrėžimai (Gibbins ir MacMahon, 2015; AVMA PLIT, 2017), tuo
tarpu Singapūre statistiškai labiau sužalojami gyvūnai. Šiuos sužalojimus
tiesiogiai sukelia veterinarai dažniausiai neteisingai keldami ar nešdami gyvūną
(WSHC, 2011).
Streso ar skausmo paveikti gyvūnai gali kelti pavojų sau ir aplinkiniams, t. y.
klinikos personalui, savininkui ar pašaliniams žmonėms. Svarbu suvaldyti
riziką ir sukurti saugią darbo aplinką. Jei apžiūrėsite gyvūną grindų lygyje,
pavyzdžiui, didesnį šunį, įsitikinkite, kad turite pakankamai erdvės, kad
prireikus galėtumėte pasitraukti iš pavojaus zonos. Jei reikia, naudokite švelnius
raminimo būdus kartu su farmacine intervencija (anksiolitikai, raminamieji,
analgetikai).

Kontroliniai klausimai
Ar jūs ir jūsų personalas žino apie naudą pacientams taikant metodus, kurie
mažina gyvūno skausmą ir kančias, baimę ir nerimą?
Ar jūsų klinika remiasi WSAVA parengtomis visuotinėmis gyvūnų skausmo
gairėmis?
Ar jūsų klinikoje reguliariai naudojamos gyvūno skausmo vertinimo skalės?
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Ar reguliariai naudojate WSAVA pasaulinio mitybos komiteto
rekomenduojamas mitybos vertinimo priemones?
Ar jūsų personalas supranta poreikį atnaujinti ir tobulinti įstaigos procedūras
bei kitą infrastruktūrą bei jums padeda?

Ar reguliariai peržiūrite tinkamus ir saugius pacientų gydymo metodus?

51

Literatūros sąrašas
Animal Welfare Act 2006.
Attard E, Duncan K, Firmage T, Flemming S, Mullaly K, Pryor P, Smrdelj M,
Cartwright B and Rastogi T. (2013). Canadian standards of care in animal
shelters: supporting ASV guidelines. Kanada: Canadian Advisory Council on
National Shelter Standards. 2013.
AVMA PLIT (2017). Professional Liability Claims | AVMA PLIT.
Brondani, J., Mama, K., Luna, S., Wright, B., Niyom, S., Ambrosio, J., Vogel, P.
and Padovani, C. (2013). Validation of the English version of the UNESPBotucatu multidimensional composite pain scale for assessing postoperative
pain in cats. BMC Veterinary Research, 9(1), p.143.
Calvo, G., Holden, E., Reid, J., Scott, E., Firth, A., Bell, A., Robertson, S. and
Nolan, A. (2014). Development of a behaviour-based measurement tool with
defined intervention level for assessing acute pain in cats. Journal of Small
Animal Practice, 55(12), pp.622-629.
Carney, H., Little, S., Brownlee-Tomasso, D., Harvey, A., Mattox, E.,
Robertson, S., Rucinsky, R. and Manley, D. (2012). AAFP and ISFM FelineFriendly Nursing Care Guidelines. Journal of Feline Medicine and Surgery,
14(5), pp.337-349.
DVM360 (2007). Sample Euthanasia Protocol.
Ellis, S., Rodan, I., Carney, H., Heath, S., Rochlitz, I., Shearburn, L., Sundahl, E.
and Westropp, J. (2013). AAFP and ISFM Feline Environmental Needs
Guidelines. Journal of Feline Medicine and Surgery, 15(3), pp.219-230.
Fear Free Pets (2018). Veterinary Professionals | Fear Free Pets. [
Gibbins, J. and MacMahon, K. (2015). Workplace Safety and Health for the
Veterinary Health Care Team. Veterinary Clinics of North America: Small Animal
Practice, 45(2), pp.409-426.
Hielm-Björkman, A., Rita, H. and Tulamo, R. (2009). Psychometric testing of the
Helsinki chronic pain index by completion of a questionnaire in Finnish by

52

owners of dogs with chronic signs of pain caused by osteoarthritis. American
Journal of Veterinary Research, 70(6), pp.727-734.
JMICAWE (Jeanne Marchig International Centre for Animal Welfare Education)
(2015). A Dog's Perspective.
Lloyd, J. (2017). Minimising Stress for Patients in the Veterinary Hospital: Why
It Is Important and What Can Be Done about It. Veterinary Sciences, 4(4), p.22.
Lowstresshandling.com. (2018). Low Stress Handling® University – The Legacy
of Dr Sophia Yin.
Mich, P., Hellyer, P., Kogan, L. and Schoenfeld-Tacher, R. (2010). Effects of a
Pilot Training Program on Veterinary Students' Pain Knowledge, Attitude, and
Assessment Skills. Journal of Veterinary Medical Education, 37(4), pp.358-368.
NZVA (2018). Sentience - New Zealand Veterinary Association. [online]
Nzva.org.nz.
Oregon State University (2011). Euthanasia protocol.
Pasternak, T. and Merigan, W. (1980). Movement detection by cats: Invariance
with direction and target configuration. Journal of Comparative and
Physiological Psychology, 94(5), pp.943-952.
PennCHART (2013). Canine Brief Pain Inventory (Canine BPI). [ebook]
Philadelphia: University of Pennsylvania.
Reid J., Nolan A., Hughes J., Lascelles D., Pawson P. and Scott E. (2007).
Development of the short- form Glasgow Composite Measure Pain Scale (CMPSSF) and derivation of an analgesic intervention score. Animal Welfare 2007,
16(S):97-104
Rivard, G. (2014). Dog Bite Prevention Strategy. [Mobile application software]
Quebec: Animal Connected Inc.
Rodan, I., Sundahl, E., Carney, H., Gagnon, A., Heath, S., Landsberg, G., Seksel,
K. and Yin, S. (2011). AAFP and ISFM Feline-Friendly Handling Guidelines.
Journal of Feline Medicine and Surgery, 13(5), pp.364-375.
Savvas, I., Raptopoulos, D. and Rallis, T. (2016). A “Light Meal” Three Hours
Preoperatively Decreases the Incidence of Gastro-Esophageal Reflux in Dogs.
Journal of the American Animal Hospital Association, 52(6), pp.357-363.

53

Shearer, P. (2010) Literature review: canine, feline and human overweight and
obesity. Banfield
Applied Research and Knowledge Team.
VASG.org. (2006).
WSAVA (2011). Global Nutrition Guidelines | WSAVA Global Veterinary
Community.
WSAVA (2014a). Guidelines for Recognition, Assessment and Treatment of Pain.
[ebook]
WSAVA (2014b). WSAVA Veterinary Oath.
WSAVA (2015). Glasgow Feline Composite Measure Pain Scale: CMPS - Feline
[ebook]
WSAVA (2018). WSAVA Global Nutrition Committee FAQs and Nutrition Myths.
[ebook]
WSAVA (2018). Global Pain Council Guidelines | WSAVA Global Veterinary
Community. [online] Wsava.org.
WSCH Singapore (2011). Workplace Safety and Health Checklist for Veterinary
Clinics. Workplace Safety and Health Council Singapore.
WSHC Singapore (2015). Workplace Safety and Health Guidelines Healthcare

54

4 skyrius: Etiniai klausimai ir moralinės problemos

Rekomendacijos
Siekdama įtvirtinti įsipareigojimą laikytis aukščiausių gyvūnų gerovės standartų,
WSAVA ragina visas veterinarijos asociacijas ir visus veterinarijos gydytojus:
1. nacionaliniu ar regioniniu mastu parengti reikalavimus, kuriuose
pabrėžiamas įsipareigojimas užtikrinti gyvūnų gerovę ir profesinės etikos
gairės, kaip vieną iš licencijos dalių.
2. į kvalifikacijos kėlimo procesą įtraukti medžiagą apie etinius profesijos
aspektus.
3. reglamentuoti neetiškas veterinarines procedūras, kurios kelia nereikalingą
pavojų gyvūnų gerovei.

Etika
Etika susijusi su žmonių veiksmais ir vertybėmis, kuriomis vadovaujamasi. Yra
įvairių etikos rūšių, kurios gali turėti įtakos veterinaro kasdienybei. Profesinė
etika nurodo, kaip veterinarai turėtų elgtis, kad išlaikytų profesijos reputaciją.
Visuomenės etika yra dažniausiai nerašytų taisyklių rinkinys, kuris vadovaujasi
žmonių elgesiu, kad jie gebėtų gyventi bendruomenėje. Gyvūnų etika atspindi
žmonių ir gyvūnų santykius, žmonių požiūrį į gyvūnų priežiūrą ir taip daro įtaką
žmogaus elgesiui su gyvūnais.
Asmeninė etika gali skirtis individualiai, o tam įtakos turi daug veiksnių. Etika
gali skirtis priklausomai nuo to, kaip suvokiama gyvūno kategorija, ar jis
traktuojamas kaip kenkėjas, augintinis, gyvūnas skirtas maisto pramonei ir pn.
(Taylor and Signal, 2009). Žmogaus požiūrį į gyvūnus taip pat įtakoja
filogenetinis atstumas, estetika ir gyvūno pažeidžiamumas (Serpell, 2004).
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Skirtumai, kaip žmonės vertina gyvūnų vertę morališkai, turi įtakos tam, kaip
žmonės su jais elgiasi. Dėl šių skirtumų kartais kyla prieštaringų sprendimų,
tikrieji gyvūnų poreikiai ir dalyvaujančių žmonių interesai gali sukelti etines
dilemas2.

Gyvūnų gerovės mokslas ir etika
Gyvūnų gerovė yra susijusi su bet kurio gyvūno patirtimi, įskaitant jo fizinę ir
psichologinę būklę. Gyvūnų gerovė, kaip mokslas, naudoja įvairias kiekybines
metodikas, padedančias nustatyti žmogaus veiksmų poveikį mūsų globojamų
gyvūnų gerovei. Pavyzdžiui, galime analizuoti gyvūno elgesį arba išmatuoti
streso hormonų kiekį kraujo serume. Tačiau gyvūnų gerovės mokslas teikia
informaciją tik apie kiekvieno konkretaus gyvūno fiziologines ir elgesio reakcijas
esant konkrečioms aplinkybėms. Šis mokslas neteikia rekomendacijų, kodėl su
gyvūnu turėtume elgtis būtent taip. Norėdami užduoti klausimus „kodėl“, mes
pasitelkiame gyvūnų etiką, kuri yra filosofinis objektas. Etika padeda mums
nuspręsti kaip turėtume elgtis su gyvūnais ir jais rūpintis - asmeniškai,
profesionaliai ir visuomeniškai.

Gyvūnų etikos teorijos
Yra keturios pagrindinės etikos teorijų grupės, susijusios su mūsų augintiniais:
a. Kontraktualistinė
Pagrindinė kontraktualistinio požiūrio koncepcija yra ta, kad inividas patenka į
moralinę bendruomenę per tarpusavio susitarimus ar įsipareigojimus. Kadangi
gyvūnai negali suprasti ar pagrįsti, jie negali dalyvauti kontraktualistiniame
modelyje. Todėl žmonės neturi jokių moralinių įsipareigojimų gyvūnams ir gali
elgtis su gyvūnais taip, kaip tai naudingiausia visuomenei.
Tačiau gyvūnas gali turėti netiesioginės reikšmės tiek, kiek jis rūpi pačiam
žmogui (Sandøe ir kt., 2016). Pavyzdžiui, su gyvūnais elgiamasi pakankamai
gerai, kad būtų palaikoma gera gyvūno būklė.

2

Etinė dilema – vertybių konfliktas, reikalaujantis pasirinkti vieną iš dviejų (paprastai nepageidaujamų)
galimybių. Dilema turėtų būti sprendžiama, pasirenkant mažesnio blogio tikimybę.
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b. Utilitaristinė
Utilitaristinis požiūris apima veiksmų pasekmes. Utilitaristas pripažįsta, kad
gyvūnai nusipelno moralinio vertinimo, ir siekia maksimaliai padidinti visų gyvų
būtybių svarbą arba gerovę (Sandøe ir kt., 2016). Šis padidinimas apima ir
žmones, ir gyvūnus.
Todėl, pateisinant gyvūnų priežiūrą ar gydymą žmonių labui, reikia atsižvelgti į
pasekmes gyvūnų gerovei.
c. Gyvūnų teisių
Asmuo, turintis gyvūnų teisių požiūrį, mano, kad gyvūnai turi savo vertę ir dėl to
turi savo teises, kurias reikia saugoti (Palmer ir Sandøe, 2011). Sprendimai dėl
žmogaus veiksmų yra pagrįsti tiesiogine prievole gyvūnams, kartais nepaisant šių
veiksmų pasekmių.
Svarbiausia iš šių teisių yra gerbti gyvūnų prigimtinę teisę. Tai dažnai
traktuojama kaip teisė į gyvybę ir laisvę. Gyvūnų teisių požiūriu, daugiausia
dėmesio skiriama atskirų gyvūnų teisėms, o ne visai gyvūnų populiacijai.
d. Santykinė
Santykinis požiūris žmogaus santykį su gyvūnais laiko pagrindiniu etikos
sprendimų tašku. Kuo stipresnis žmogaus ir gyvūno ryšys, tuo daugiau gyvūnų
priklauso nuo žmonių priežiūros, arba kuo glaudesni žmonių ir gyvūnų santykiai,
tuo daugiau žmonių privalo rūpintis gyvūnais (Animal Ethics Dilemma, 2018). Ši
pareiga gyvūnų atžvilgiu gali apimti konkrečius gyvūnus arba gyvūnų grupę.

Kas yra moralinė problema?
Etinė dilema kyla kai prieštarauja du ar daugiau etikos principų (Allen, 2012).
Veterinaras nėra įsitikinęs, kurį iš dviejų sprendimų pasirinkti, neranda
akivaizdaus pagrindimo kodėl reikėtų rinktis vieną būdą arba kitą. (Allen 2012;
Morgan ir McDonald 2007; Mullan ir Fawcett 2017). Tai skiriasi nuo moralinės
problemos ar moralinio konflikto, kai paties veterinarijos gydytojo moralinis
elgesio kodeksas prieštarauja profesiniams ar visuomenės etiniams lūkesčiams.
Veterinaras „žino“ teisingą kelią, tačiau nesugeba juo sekti dėl vidinių ar išorinių
apribojimų (Hamric et al., 2006; Jameton 1984; Wilkinson 1987-1988).
Moraliniai konfliktai ir etinės dilemos gali įtakoti „moralinį išgyvenimą“ ir
sukelti psichologinę bei emocinę kančią, jei jie lieka neišspręsti.
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Kodėl tai svarbu?
Veterinarijos praktika apima aukštą asmeninės ir profesinės atsakomybės lygį,
taip pat kliento poreikių ir lūkesčių įgyvendinimą, gyvūnų nelaimių ir mirties
poveikį bei kliento sielvartą. Šie reikalavimai ir atsakomybė dažnai gali turėti
įtakos emocinei ir moralinei įtampai. 2012 m. Jungtinėje Karalystėje atlikta
apklausa atskleidė, kad veterinarijos gydytojai reguliariai susiduria su stresinėmis
etinėmis dilemomis (Batchelor ir McKeegan, 2011), o dauguma respondentų (57
proc.) teigia, kad susiduria bent su 1–2 etinėmis dilemomis per savaitę, o dar 34
proc. net su 5 dilemomis per savaitę. Šios sunkios situacijos, pasak gydytojų,
buvo iššauktos šių, ar panašių įvykių - nepageidaujamo augintinio eutanazija
(fiziškai ir psichologiškai sveiko gyvūno eutanazija); kliento finansinės
galimybės, ribojančios gydymą; ar naminių gyvūnėlių savininkai, norintys tęsti
gydymą, nepaisant pažeistos gyvūnų gerovės.

Moralinių problemų sprendimai / nagrinėjimas
1. Tyrimas: Išsiaiškinkite susijusias problemas
Moralinė problema gali būti susijusi su daugiau nei vienu klausimu. Būtina
nustatyti įvairias problemas, kad sprendimai ar požiūriai taptų aiškesni.

‣ Supraskite skirtumą tarp gyvūnų gerovės ir etikos. Etika ir gyvūnų gerovė
yra glaudžiai susijusios, tačiau jos nėra sinonimai, todėl svarbu atskirti gerovės
ir kitus etinius klausimus. Gyvūnų gerovės klausimai prasideda pripažįstant
gyvūnus moraliai svarbiais, tačiau susiję su gyvūno būkle ir jo patirtimi, ir juos
galima įvertinti taikant mokslinius metodus. Gyvūnų gerovės klausimai turėtų
būti vertinami ir sprendžiami tiek esamu momentu, tiek atsižvelgiant į
perspektyvą prieš imantis konkrečių veiksmų. Be to, sprendimai laikantis
aukštų moralės standartų nėra garantija aukštam gyvūnų gerovės lygiui. Geri
ketinimai vis tiek gali sukelti prastus gerovės rezultatus. Pavyzdžiui, bet kuri
operacija gali būti skausminga, todėl reikia atsižvelgti į naudą gyvūnui,
tikėtiną operacijos rezultatą ir sėkmę. Bet koks gydymas ar procedūra,
apimanti elgesio apribojimus, arba potencialiai skausmą ir nerimą, taip pat
neigiamai paveiks gyvūno gerovę. Panašiai yra ir su etika. Etikos klausimai
taip pat susiję su dalyvaujančių žmonių veiksmais ir atsakomybe. Tai, ką
kiekvienas asmuo laiko teisinga praktika, formuoja jų kultūriniai, moraliniai,
religiniai įsitikinimai ir visuomenės įtaka (Serpell, 2004). Etikos klausimai, į
kuriuos gali tekti atsižvelgti, apima veterinaro atsakomybę nekelti savininkams
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nepagrįstos finansinės įtampos ir pasiūlyti jiems daugybę alternatyvų.
Savininko reikalavimų laikymasis daro įtaką gyvūnų gerovei, todėl veterinaras
neturėtų rekomenduoti kompleksinio gydymo klientui, kuris anksčiau įrodė,
kad jis buvo netinkamas. Be to, veterinaras turi atsižvelgti į savininko
pageidaujamus gydymo metodus ir į tai, ar jam svarbesnė gyvūno gyvenimo
kokybė ar gyvenimo trukmė.

‣ Teisiniai klausimai. Būtina nustatyti galimus teisinius klausimus, kurie gali
kilti bet kurioje situacijoje klinikoje. Veterinarų komanda turėtų išmanyti
vietinius įstatymus, kurie gali apimti gyvūnų apsaugą arba žiauraus elgesio
prevenciją, gyvūnų gerovės įstatymus, visuomenės sveikatą ir profesinius
reikalavimus. Be to, daugelis veterinarų organizacijų pripažino, kad gydytojai
turi profesinę etinę atsakomybę saugoti gyvūnų gerovę (AVMA, 2014).
2. Analizė: Nustatykite paveiktų šalių interesus.

‣ Identifikuokite dalyvaujančias šalis ir jų atsakomybę. Kiekviena etinė ar
moralinė veterinarijos klinikos problema apima daugiau nei vienos šalies
interesų apsvarstymą sprendžiant klausimus dėl gyvūno gydymo. Tiesioginės
susijusios šalys gali būti pats gyvūnas (jūsų pacientas), veterinaras, gyvūno
savininkas ar globėjas (jūsų klientas) ir klinika ar verslas (jūsų darbdaviai).
Ypač svarbu nustatyti šių šalių pareigas: kas priima galutinį sprendimą ir kas
yra atsakingas už veiksmus.

‣ Supraskite kiekvienos šalies požiūrį ir interesus. Nustačius šalis, būtina
suprasti kiekvienos jų poreikius ir norus, jų motyvaciją ir veiksnius, kurie gali
turėti įtakos jų apsisprendimui, įskaitant finansines aplinkybes, galimybes
rūpintis ar norą išgelbėti gyvybę. Supratus jų etinę ar moralinę poziciją bus
lengviau priimti teisingą sprendimą. Keturios etikos teorijos, aprašytos
aukščiau, gali padėti suprasti, kaip individai ar visuomenė vertina gyvūnus.
3. Veiksmai: Pasirinkite veiksmų kryptį

‣ Išvardykite galimus veiksmus. Svarbu pirmiausia nustatyti visus galimus
pasirinkimus, kurie gali padėti išspręsti moralinę problemą. Gali būti daug
galimų sprendimo variantų. Pavyzdžiui, gydant sergantį ar sužeistą augintinį,
sprendimas gali būti priimtas neatidėliotinai, pavyzdžiui, atliekant operaciją,
arba valdant problemą medikamentais; nukreipiant pas kitą veterinarą arba
suteikiant paliatyvią priežiūrą ir malšinant skausmą. Pasirinkimas nieko
nedaryti taip pat yra veiksmas, kurį reikia apsvarstyti iš moralinės
perspektyvos.
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‣ Nuspręskite dėl „tinkamiausio“ varianto. Nustačius susijusius klausimus ir
atsižvelgus į įvairių šalių interesus, variantus galima patikslinti ir susiaurinti.
Tikslas yra rasti tinkamą veiksmų planą, kuris būtų priimtinas visoms tiesiogiai
susijusioms šalims. Pasirinkimas turėtų atitikti veterinarijos klinikos politiką.
Sprendime taip pat turi būti atsižvelgiama į kompetencijas ir išteklius, kuriuos
turi veterinaras ir klinika.

‣ Valdykite nesutarimus. Kartais šalys nesutaria. Būtina suprasti, kad
augintinių savininkai turi teisę į savo pažiūras ir nuomonę, ir jas reikia gerbti,
net jei jos prieštarauja asmeninei veterinaro pozicijai. Tačiau veterinaras ar
klinika taip pat turi teisę mandagiai atsisakyti teikti prašomas veterinarijos
paslaugas. Kai kuriais atvejais, jei tikėtinas neigiamas gyvūno gerovės
rezultatas, taip pat gali būti pasitelkiami vietos įstatymai, užkertantys kelią
žiauriam elgesiui su gyvūnais. Reikia atsižvelgti į tai, kad atsisakymas teikti
paslaugas ar nieko nedarymas taip pat laikomas pasirinkimu ir gali turėti
pasekmių, kurios gali turėti įtakos gyvūno gerovei.
4. Sumažinkite neigiamas sprendimų pasekmes.

‣ Pasirinkę veiksmų kryptį, apsvarstykite, kaip sprendimas paveiks dabartinę ir
būsimą gyvūno gerovę. Apsvarstykite galimybę imtis pagrįstų veiksmų, kurie
sumažintų kančią ir padidintų teigiamus gyvūno potyrius. Pavyzdžiui,
užtikrinant tinkamą nuskausminimą visiems gyvūnams, kuriems atliekama
operacija.

Dažnos moralinės problemos veterinarinėje praktikoje
Selektyvus augintinių veisimas
Selektyvus šunų ir kačių veisimas gali prisidėti prie didelių gerovės problemų.
Siekiant, kad gyvūnas gimtų su tam tikromis savininko pageidaujamomis
savybėmis, gali sukelti tam tikrų veislių sveikatos problemų. Etikos dilemos ir
moralinės problemos gali kilti, kai į kliniką kreipiamasi siekiant gydyti ir veisti
šiuos gyvūnus.
Žvelgiant iš utilitarinės perspektyvos, gyvūnų veisimas gali būti nepriimtinas dėl
pavojaus gyvūno gerovei. Kadangi žmonėms visgi patinka laikyti šiuos
augintinius,
selektyvų veisimą galima pateisinti nuosaikiomis pastangomis
gryninti veislę bei eliminuoti visas veislės ligas.
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Žvelgiant iš gyvūnų teisių perspektyvos, galima pateikti argumentą, kad gyvūnai
turi teisę veistis natūraliai, be žmogaus kišimosi. Dėl šio argumento selektyvus
veisimas gali būti nepriimtinas.

Eutanazija
Gyvūnų eutanazija veterinarijos gydytojams dažnai kelia etinius ir moralinius
klausimus. Etinės problemos, susijusios su eutanazija, paprastai apima tris sritis.
Pirma, ar eutanazija priimtina? Antra, jei ji priimtina, tai kuomet ją atlikti? Trečia,
koks eutanazijos metodas yra tinkamiausias?
Gyvūno eutanazija gali būti atliekama siekiant palengvinti augintinio kančias arba
užkirsti kelią kančioms ateityje. Tiek fiziniai, tiek psichologiniai sutrikimai gali
sukelti kančią ir duoti pagrindą eutanazijai. Be to, tinkamų išteklių trūkumas, dėl
kurių nesugebama patenkinti penkių gyvūnų gerovės poreikių, taip pat gali sukelti
kančias ir pateisinti eutanaziją. Gyvūnų eutanazijos taip pat gali būti prašoma
žmonių globėjų patogumui, jeigu augintinis yra nebepageidaujamas.
Be visuomenės etikos, asmens moralė nulemia, ar jam priimtina eutanazija. Tai
taikoma tiek augintinio savininkui, tiek veterinarijos gydytojui. Yra manančių,
kad morališkai neteisinga atimti gyvūno gyvybę dėl bet kokios priežasties. Šis
įsitikinimas dažnai siejamas su kultūrinėmis ar religinėmis normomis,
vertinančiomis gyvenimą.
Eutanazijos priimtinumas yra labai subjektyvus dalykas. Gali būti lengviau
priimti ar pateisinti šiuo metu ir akivaizdžiai fiziškai kenčiančio gyvūno
eutanaziją. Tačiau žmonėms gali būti mažiau priimtina užmigdyti gyvūną,
kuomet jis atrodo visiškai sveikas, tačiau žinoma, kad jis turės rimtų sveikatos
problemų ateityje. Moralines problemas sukelia ir kenčiančio dėl psichinės
sveikatos priežasčių gyvūno eutanazija, dėl populiacijos kontrolės ar dėl
šeimininko patogumo užmigdomi augintiniai. Nors šiuo metu gyvūnas gali
nesikankinti, jo būsima gerovė gali būti pažeista. Pavyzdžiui, tam tikrų ligų ar
sveikatos būklės progresavimas, benamiai gyvūnai, gyvenantys neoptimaliomis
sąlygomis, gyvūnai prieglaudoje arba gyvūnai, kuriems gresia dabartinių
šeimininkų atsisakymas. Tarptautinis gyvūnų gerovės fondas (IFAW, 2011) ir
Didžiosios Britanijos veterinarijos asociacija (BVA, 2016) pateikia naudingas
rekomendacijas dėl eutanazijos.
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Nustačius, kad eutanazija reikalinga, kitas sprendimas yra kada atlikti šią
procedūrą. Šiuo sprendimu galima vadovautis vertinant gyvūno gerovės būklę ir
gyvenimo kokybę. Atidėjus eutanaziją, galima prailginti gyvūno kančias, o tai
reikštų blogą gyvūnų gerovės perspektyvą.
Taip pat svarbu, kad būtų naudojami tinkami eutanazijos metodai, ypač tose
vietose, kur prieiga prie farmacinių išteklių gali būti ribota. Kai kurie dažniausiai
naudojami preparatai, pavyzdžiui, magnio sulfatas (MgSO4) ir kalio chloridas
(KCl), iš tikrųjų sukelia skausmingą mirtį ir nelaikomi humaniškais (ICAM
Coalition, 2011 (a) / 2011 (b); AVMA, 2013). Eutanazijos gaires rasite AVMA
rekomendacijose dėl gyvūnų eutanazijos (Leary ir kt., 2013).

Kosmetinė chirurgija
Kosmetinės operacijos, tokios kaip ausų kirpimas, uodegos, nagų ar balso stygų
šalinimas, dažniausiai atliekamos dėl estetinių priežasčių, siekiant laikytis tam
tikrų veislių standartų arba dėl savininko patogumo. Kartais tam tikros operacijos,
pavyzdžiui, uodegos pašalinimas, yra būtinos procedūros gydant sveikatos
sutrikimus.
Be mediciniškai būtinų procedūrų, šios operacijos naminių gyvūnėlių
savininkams suteikia patogumą laikyti augintinį ir gali sumažinti atsisakymo
riziką. Tačiau rizika gyvūnams būna daug didesnė - ūminis ir lėtinis skausmas,
infekcija ir nemalonūs pojūčiai dėl chirurginės procedūros, taip pat jų natūralaus
elgesio apribojimas, dėl kurio gali kilti tokių problemų kaip elgesio nukrypimai ar
agresija. Pavyzdžiui, uodega yra pagrindinė šunų kūno dalis bendraujant su kitais
šunimis, ir ją pašalinus gali padidėti agresijos ar nesutarimų su kitais augintiniais
rizika (Mellor, 2018). Be to, daugelis nepageidaujamų augintinių elgesių,
skatinančių šias operacijas, pavyzdžiui, per didelis lojimas, iš tikrųjų rodo, kad
egzistuoja gerovės problema ir augintinis apie tai praneša. Užkirtus kelią gyvūnui
komunikuoti ir pranešti apie savo jausmus, gali pablogėti gerovės padėtis.
Pavyzdžiui, chirurginis katės nagų pašalinimas, idant namuose būtų apsaugoti
baldai, augintiniui gali sukelti lėtinį skausmą ir depresiją, kuris neigiamai paveiks
gerovę. Augintinio probleminis elgesys gali būti valdomas gyvūną mokant ar
naudojant kitas humaniškas priemones. Taip pat svarbus šeimininkų švietimas,
kad jie adekvačiai žvelgtų į savo augintinio natūralų elgesį. Elgesio problemoms
spręsti tinka ir protingas vaistų vartojimas, elgesio ir aplinkos modifikavimas.
Žvelgiant iš utilitarizmo pusės, dažnai teigiama, kad atliekant tokias procedūras
gyvūnui yra mažai naudos, palyginus su potencialia rizika ir skausmu, kurį
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gyvūnas patirs. Šis argumentas taip pat plačiai naudojamas kaip pretekstas
uždrausti tokias operacijas. Ir net tose šalyse, kur tokios operacijos yra legalios,
daugelis veterinarijos gydytojų kai kurių procedūrų atlikti nesutiks dėl jų etinių ir
gyvūno gerovės sumetimų, teigdami, kad procedūros sukelia daugiau žalos nei
naudos.
Žvelgiant iš gyvūnų teisių perspektyvos, šios operacijos kelia grėsmę gyvūno
kūno vientisumui, todėl nėra etiškai priimtinos. Kita vertus, santykiniu požiūriu
šios operacijos gali būti priimtinos, jei naminių gyvūnėlių savininkas sutinka
prisiimti riziką, kad ilgojoje perspektyvoje tai sustiprintų žmogaus ir gyvūno ryšį,
o savininkas būtų pasirengęs rūpintis gyvūno savijauta. Kotraktualistams šios
operacijos taip pat bus priimtinos, nes procedūros nepažeidžia moralinės pareigos
kitiems žmonėms. Šios operacijos galbūt atliekamos todėl, kad veterinarijos
gydytojai laikosi kontraktualistinės etinės pozicijos, vertindami santykius su
klientu ir kliento norus.

Pažangus gydymas
Veterinarinė medicina pastaraisiais metais smarkiai progresavo, o technologijos ir
patirtis leidžia išsaugoti ir pratęsti naminių gyvūnėlių gyvenimą labiau nei bet
kada anksčiau. Etinė dilema kyla tada, kai siekiant prailginti gyvūno gyvenimo
trukmę, nėra iki galo aišku kaip tai paveiks jo gyvenimo kokybę.
Kitas pažangaus veterinarinio gydymo klausimas yra gyvūnų naudojimas kraujo
perpylimams ar organų donorystei. Gyvūnai donorai negali duoti sutikimo, todėl
svarbu pasverti ar kaina, kurią turi sumokėti donoras yra lygi naudai, kurią gauna
recipientas. Kitas aspektas, susijęs su gyvūnais donorais, yra šių gyvūnų likimas
po donorystės procedūros.
Viena iš prieštaringiausių etinių ir moralinių donorų problemų yra beglobių
gyvūnų naudojimas donorystei. Jei beglobį gyvūną buvo nutarta užmigdyti, jo
statusas nepasikeis, nesvarbu, ar jis yra donoras, ar ne. Jei gyvūnas
priglaudžiamas dėl donorų programos, jo gyvybė gali būti išsaugota. Tačiau šie
gyvūnai negali duoti savo sutikimo būti donorais, o atliekant procedūrą jam gali
būti padaryta didelė žala, o tuo tarpu recipiento gyvenimas gali prasitęsti tik
trumpam, be jokios garantijos dėl gyvenimo kokybės.
Utilitaristinėje perspektyvoje nagrinėjama rizika ir nauda abiems gyvūnams, bei
ieškoma kompromiso, kada nauda vienam ar abiems gyvūnams nusveria atliktų
procedūrų riziką. Jei matoma, kad recipiento gyvenimas nebus ženkliai pratęstas,
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o donoro gyvenimo kokybė žymiai nepagerės, tai operacijos, pasveikimo ir
galimo donoro gyvybės praradimo išlaidos nusveria sprendimą naudotis
donoryste.
Gyvūno recipiento gyvenimo pratęsimas atitinka požiūrį į gyvūnų teises. Tačiau
ši nuomonė prieštarauja gyvūno naudojimą donorystei, nes jis kelia grėsmę jo
kūno vientisumui ar netgi gyvybei.
Santykiniu požiūriu, gyvūno - recipiento savininkas būtų įpareigotas suteikti savo
augintiniui gydymą, kuris optimizuotų jo gyvenimo kokybę ir trukmę. Tačiau jo
įsipareigojimas gyvūnui donorui priklausys nuo jo santykio su tuo gyvūnu.

Kliento konfidencialumas
Kliento konfidencialumas yra sritis, liečianti etinius, moralinius ir teisinius
pagrindus. Daugeliu atvejų veterinarijos gydytojai yra etiškai atsakingi už tikslią
ir šiuolaikišką savo pacientų medicininių įrašų apskaitą. Tačiau ši informacija turi
būti laikoma griežtai konfidencialia, ir kitiems atskleidžiama tik su kliento
sutikimu.
Tačiau kartais klinikos ar specialisto gali būti paprašyta ar reikalaujama pažeisti šį
konfidencialumą gyvūnų, žmonių gerovės ar visuomenės saugumo sumetimais.
Pavyzdžiui, įtariant netinkamą elgesį su gyvūnais ar jų nepriežiūrą, įtariant
smurtą namuose ir pavojų visuomenei.

Žiaurus elgesys su gyvūnais, nepriežiūra
Deja, bet veterinarų komandos kartais susiduria su atvejais, kuomet galima įtarti,
kad su gyvūnu yra elgiamasi netinkamai, jis patiria smurtą ar nepriežiūrą.
Svarbu, kad veterinarijos klinika būtų pasirengusi spręsti gyvūnų gerovės
klausimus. Kiekvienai klinikai rekomenduojama turėti ir taikyti Standartinį
Veiksmų Planą (SVP), kad būtų galima operatyviai užkirsti kelią žiauraus elgesio
su gyvūnais atvejams, apie juos pranešti bei tiksliai dokumentuoti. Visi
veterinarijos klinikos darbuotojai turėtų būti apmokyti laikytis SVP, be kita ko,
susipažinti su žiauraus elgesio su gyvūnais ir apsaugos įstatymais bei
veterinarijos klinikos taisyklėmis ir nuostatomis. Plane turėtų būti nustatyta, kur
ir kam pranešti apie šiuos atvejus. Priklausomai nuo jurisdikcijos, gali būti viena
ar kelios atsakingos įstaigos, tiriančios žiauraus elgesio atvejus.
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Planas turi būti išsamus bei lengvai suprantamas, kad teisingai identifikuotume
galimo nusikaltimo tipą bei informuotume atitinkamas institucijas.
Apie šiuos atvejus visada reikia pranešti atitinkamoms institucijoms. Tačiau
pranešimas apie tokius atvejus gali būti laikomas kliento konfidencialumo
pažeidimu. Tam tikrų šalių įstatymai gali nepalaikyti klientų konfidencialumo ir
tokios informacijos teikimo. Pavyzdžiui, šalys, kuriose nėra gyvūnų apsaugos
įstatymų, gali nebūti valdžios institucijų, atsakingų už žiauraus elgesio su
gyvūnais tyrimą. Tokiu atveju veterinaras gali paprašyti kliento atsisakyti gyvūno
nuosavybės. Kai kuriais atvejais gyvūnų gerovės problemos gali būti spredžiamos
šviečiant savininką ir taikant stebėjimą.
Visi darbuotojai turėtų laikytis klinikos vidinės tvarkos dėl kliento ir augintinio
konfidencialumo. Tai ypač svarbu teisinių ginčų atvejais. Būtina sukurti taisykles,
draudžiančias personalui dalintis informacija ar skaitmeniniais vaizdais,
susijusiais su klinikiniais atvejais tiek socialiniuose tinkluose, tiek ir elektroniniu
būdu. Ši politika turėtų būti darbuotojų mokymo dalis ir įtraukta į SVP.
Dėl įtariamo piktnaudžiavimo atvejų siūlomą SVP turinį žr. 1 priede.

Sterilizacija
Šunų ir kačių sterilizavimas yra įprasta procedūra daugumoje veterinarijos klinikų
visame pasaulyje. Visuomenė, veterinarijos gydytojai ir naminių gyvūnėlių
savininkai tai laiko standartinio naminių gyvūnėlių dauginimosi kontrolės dalimi,
o jo nauda yra didesnė už pačios procedūros išlaidas ir riziką.
Tačiau daugėja mokslinių įrodymų, leidžiančių manyti, kad nepaisant visuomenės
ir savininko naudos, augintinių sterilizavimas kelia riziką gyvūnui - ne tik
procedūros metu, bet ir ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į gyvūno biologinę lytį,
amžių kastracijos metu, gyvūno veislę ir rūšį (Hart ir kt., 2014; Goh, 2016).
Kadangi sterilizavimas gali turėti teigiamą ir neigiamą poveikį gyvūno elgesiui ir
(arba) sveikatai, kiekvieno sprendimo sterilizuoti pasekmes reikia svarstyti
individualiai (APBC, 2015).
Gyvūnų teisių požiūriu, kastracija riboja gyvūnų teisę daugintis, o kadangi pats
gyvūnas negali sutikti su procedūra, kastracija negali būti pateisinama. Tačiau
utilitaristai mano, kad kastravimas yra populiacijos dauginimosi problemos
sprendimo dalis, nors tai gali sukelti individualų skausmą ir riziką. Nesant
pagrįstų alternatyvų nepageidaujamai gyvūnų gimimo prevencijai, utilitaristų
požiūriu, kastracija užtikrina tiek gyvūnų, tiek žmonių populiacijų gerovę.
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Kastracijos taikymas kontroliuojant populiaciją turėtų būti pagrįstas įrodymais,
kad ji būtina, ir atliekama laikantis atitinkamų veterinarijos standartų, skausmo
valdymo ir slaugos reikalavimų.

Su mityba susiję gerovės klausimai
Netinkamai šeriami naminiai gyvūnai (netinkamas maistas, per didelis ar per
mažas maisto kiekis) gali susidurti su sveikatos ir gerovės problemomis. Per
didelis maitinimas gali sukelti antsvorį ar nutukimą, nepakankamas maitinimas
gali neleisti tinkamai vystytis ir augti, o netinkamas maistas gali sukelti mitybos
disbalansą ar nepakankamą mitybą.
Netinkamo maitinimo priežastys yra įvairios ir tam gali turėti įtakos savininko
gyvenimo būdas ir jo mityba, gyvūnų antropomorfizavimas ir asmeniniai ar
religiniai įsitikinimai. Be to, visuomenės normos ir socialinė ekonomika vaidina
svarbų vaidmenį, o netiksli ir (arba) nemoksliška informacija iš įvairių šaltinių
kartais klaidina geranoriškus naminių gyvūnėlių savininkus, kurie gali net
neįtarti, kad smarkiai žeidžia gyvūno gerovę.
Daugelyje šalių, pagrindinė augintinių sveikatos priežiūros ir gerovės problema
yra nutukimas. Antsvorio turintys ir nutukę augintiniai gyvena trumpiau, bei turi
sveikatos problemų, kurios turi įtakos gyvenimo kokybei (Sandøe et al., 2014).
Subalansuota dieta gali būti naudojama užkirsti kelią nutukimui. Dieta taip pat
taikoma atitolinti gyvūnų degeneracines ligas, ypač šunų osteoartritą, ir prailginti
gyvenimo trukmę (Lawler ir kt., 2008).
Nors ribojant maistą gali pasireikšti neigiami gerovės aspektai, tokie kaip
padidėjęs alkis, stresas ir elgesio pokyčiai, tačiau jie yra trumpalaikiai. Išlaikant
sveiką svorį ir kūno būklę, gyvūnui suteikiama ilgalaikė teigiama gerovės būsena.
Utilitaristas gali pateisinti laikiną alkį, atsižvelgdamas į ilgalaikę naudą sveikatai.
Žvelgiant iš kontraktualistų ir santykių požiūrio, augintinio išlaikymas sveiku yra
ypač svarbu, taip suteikiant jam geresnę gyvenimo kokybę.
Veterinaras turėtų visada pastebėti neteisingai maitinamą gyvūną, kad užkirstų
kelią mitybos gerovės problemoms arba, jei jos jau yra, jas gydyti. Reikėtų
įvertinti augintinio kūno būklę (kūno masė ir raumenų būklė), mitybos poreikius,
palyginti su galiojančiomis nuostatomis, ir tada aptarti su augintinio savininku
veiksmus, kurių reikia imtis norint išlaikyti ar pasiekti sveiką kūno svorį.
Išsamesnės informacijos galima rasti WSAVA mitybos rekomendacijose
(WSAVA, 2011). Be to, WSAVA One sveikatos komitetas turi parengęs
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redakcinius straipsnius, susijusius su nutukimu ir sveikata, kuriuos galite
atsisiųsti iš „Journal for Comparative Pathology“ (WSAVA, 2017).

Išvados
Veterinarijos etikos žinios ir kompetencija yra būtina klinikinės veterinarinės
praktikos dalis. Veterinaras turi manipuliuoti daugybe moralinių požiūrių ir keisti
visuomenės lūkesčius dėl gyvūnų padėties visuomenėje. Norint tai išspręsti, labai
svarbu profesinis sąžiningumas (Meijboom, 2017). Nors veterinarinė etika dabar
dažnai įtraukiama į veterinarijos mokyklų programas, daugeliui praktikų yra
būtini papildomi mokymai, siekiant ugdyti jų etinių sprendimų priėmimo
įgūdžius (Animal Ethics Dilemma, 2018).

Kontroliniai klausimai
Ar šiame skyriuje supratote savo pačių požiūrį į gyvūnus? Ar šis požiūris, jūsų
nuomone, keistinas?
Ar apmąstėte, kaip jūsų asmeninis požiūris gali paveikti jūsų, kaip veterinarijos
gydytojo, praktiką ir kaip tai gali paveikti gyvūnų gerovę?
Ar galite netyčia pakenkti net tada, kai ketinate padėti?
Ar žinote apie mokymo galimybes, kurios padėtų sprendžiant stresines etines
dilemas?
Ar turite asmeninės praktikos, kuri padeda jums priimti sudėtingus etinius
sprendimus?
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5 Skyrius: Augintinių savininkų švietimas apie gyvūnų
gerovę

Rekomendacijos
Siekdama įtvirtinti įsipareigojimą laikytis aukščiausių gyvūnų gerovės standartų,
WSAVA ragina visus veterinarus ir veterinarijos asociacijas:

1. Per atitinkamus mokymus ir kitus išteklius, palaikyti ir atnaujinti savo
žinias apie veiksmingą bendravimą su klientais ir augintinių savininkais.
2. Išlaikyti ir atnaujinti žinias apie efektyvius bendravimo su kolegomis
metodus.
3. Suprasti, kad delikataus turinio, pvz., eutanazijos ir finansinių galimybių,
klausimai reikalauja specifinio bendravimo su klientu.
4. Išmokti valdyti situacijas ir klientus sudėtingomis aplinkybėmis (pvz.,
„gelbėtojai“ arba labai emocingi klientai).
5. Suprasti, kad buvimas geru komunikatoriumi padeda apsaugoti asmeninę
psichinę sveikatą ir išvengti “užuojautos nuovargio”.
6. Atpažinti ir identifikuoti netinkamo elgesio su gyvūnais atvejus ir žinoti,
kaip geriausiai apie tai pranešti klientams ir atitinkamoms institucijoms.

Įvadas
Į santykius orientuotas veterinarinių paslaugų modelis pripažįstamas idealiu
sveikatos priežiūros pagrindu, nustatančiu santykių pobūdį, kaip pagrindinį
komponentą aukštos kokybės paslaugų teikimui. (Kanji et al., 2012).
Komunikacijos modelyje pabrėžiamas veterinarijos gydytojo ir kliento
bendradarbiavimas, kai abipusiai suprantama ir pripažįstama kliento perspektyva
bei patirtis augintinio priežiūroje per bendras derybas ir jėgų pusiausvyrą (Shaw,
2006). Privalumas įgyvendinant šį modelį veterinarinėje praktikoje yra padidėjęs
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veterinarijos gydytojo ir kliento pasitenkinimas, mažiau nepagrįstų skundų dėl
gyvūno gydymo ir gerėjanti paciento sveikatos būklė (Kanji ir kt., 2012).
Bendravimas su savininkais yra gyvybiškai svarbus sėkmingai veterinarinei
praktikai (Cornell ir Kopcha, 2007) ir gyvūnų gerovei gerinti. Vis labiau
pripažįstama žmonių santykių su savo gyvūnais svarba, ir daugelis šeimininkų
augintinį laiko savo šeimos nariu (Endenburg ir van Lith, 2011). Be mokslinės,
techninės ir klinikinės patirties, svarbu, kad veterinarijos gydytojai turėtų puikių
bendravimo įgūdžių, tai labai padeda jų verslo sėkmei. Ši sėkmė vertinama pagal
gyvūnų, savininkų ir veterinarijos klinikos darbuotojų sveikatą ir gerovę.
Bendravimas yra neišvengiama veterinarijos klinikos gyvenimo dalis. Veterinarai
gali teigti, kad vienintelis sėkmės garantas yra turėti ir pritaikyti savo medicinos
žinias diagnozuojant ir gydant gyvūnus. Tačiau tyrimai patvirtino, kad efektyvus
bendravimas labais stipriai prisideda prie klinikos verslo sėkmės, asmeninio ir
klientų pasitenkinimo (Cornell ir Kopcha, 2007). Tyrimai parodė, kad
bendravimo įgūdžiai ne visada yra įtraukiami į mokomąją medžiagą (Shaw, 2006)
ir dažnai veterinarijos mokymo programose nepakankamas dėmesys skiriamas
šiems įgūdžiams plėtoti (Cornell ir Kopcha, 2007). Be to, daugelis veterinarijos
gydytojų mano, kad nėra gerai pasirengę efektyviai bendrauti.
Veterinaro ir kliento sąveika ir bendravimo stiliaus pasirinkimas kiekvienam
klientui ir pacientui turėtų būti taikomas individualiai (Shaw, 2006). Veterinarijos
gydytojo ir kliento „harmonija“ padės užtikrinti optimalią gyvūno priežiūrą.
Renkant informaciją ir bendraujant su klientu reikėtų gauti kuo daugiau
informacijos ne tik apie gyvūną, bet ir apie savininko gyvenimo būdą ar
socialinius klausimus, kurie gali turėti įtakos augintinio sveikatai ir gerovei.
Norėdamas nustatyti tikslią diagnozę, veterinaras remiasi stebėjimo įgūdžiais ir
savininko bei augintinio sąveika, taip pat fizine apžiūra. Veterinarijos gydytojas
taip remiasi savininko žodžiais, kad gautų papildomos informacijos ir susidarytų
bendrą vaizdą arba patvirtintų diagnozę. „Santykių užmezgimas yra gyvybiškai
svarbus kiekvieno vizito sėkmei“ (Silverman et al., 2005). Nors pripažinta, kad
bendravimas yra labai svarbus gydymo procesui, tačiau daugelis veterinarijos
gydytojų neinvestuoja į glaudžių ryšių su savininku kūrimą. Neužmezgus
kontakto, padidėja kliento nelojalumo ir profesinių klaidų rizika (Wayner ir
Heinke, 2006). Šiame skyriuje aptariami sėkmingo bendravimo su savininkais
aspektai, siekiant optimizuoti gyvūnų gerovę.
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Reikalavimų laikymasis
Vienas iš gyvūnų gerovės optimizavimo veiksnių yra reikalavimų laikymasis.
Veterinarinėje medicinoje laikomasi “nuoseklumo ir tikslumo principų, kuomet
pacientas laikosi nustatyto gydymo režimo“ (Verker et al., 2008). Amerikos
gyvūnų ligoninių asociacijos (2013 m.) atliktas tyrimas parodė, kad klientų,
besilaikančių veterinaro reikalavimų, skaičius buvo žymiai mažesnis, nei
prognozuota.
Veterinarijos specialistai gali reikšmingai pagerinti klientų “paklusnumą”,
nustatydami prioritetus ir dokumentuodami pateikiamų rekomendacijų vertę bei
tinkamai atsižvelgdami į klientų susirūpinimą ir klausimus dėl šių rekomendacijų
(Abood, 2007). Sunku vertinti individualių klientų gebėjimus prisiminti svarbią
informaciją apie augintinio gydymą ar priežiūrą, todėl rekomenduotina ją pateikti
raštu (glausta ir įskaitoma instrukcija) (Abood, 2007). Rekomendacijų prioritetų
nustatymas gali būti naudingas paaiškinant, į ką klientai turėtų atkreipti dėmesį
trumpuoju laikotarpiu arba iki kito vizito. Dauguma klientų prisimena vos 25–
50% to, ką veterinaras kalba per konsultaciją. Žmonių medicinoje buvo nustatyta,
kad pacientai, kurie sugeba pilnai paaiškinti savo ligas gydytojui buvo ryžtingiau
pasirengę gydymui (Tuckett ir kt., 1985).
Mokslininkai, tiriantys elgesį, nustatė, kad pasitikėjimas savimi ar savęs
vertinimas yra vienas iš svarbiausių sėkmingų elgesio pokyčių veiksnių. Žmogaus
pasitikėjimo savimi lygis turi beveik tiesioginę priklausomybę gebėjimui laikytis
rekomendacijų (Abood, 2007). Tai labai svarbu šeimininkams, kuriems būtina
pakeisti savo augintinių priežiūros aspektus. Pavyzdžiui, naminių gyvūnėlių
nutukimas kenkia gyvūnų gerovei. Savininkas turi būti įsitikinęs, kad svorio
metimo programa bus sėkminga tik tada, jei supras ir sutiks, kad jų augintinis turi
numesti svorį.

Empatija
Empatijos išreiškimas yra kertinis akmuo santykių užmezgimo procese
(Silverman ir kt., 2005). Žmonių medicinoje klinikinė empatija apibrėžiama kaip
„gebėjimas suprasti paciento situaciją, perspektyvą ir jausmus, ir šį supratimą
išreikšti bendraujant su pacientu“ (Neumann et. al., 2009). Empatija yra aktyvaus
rūpesčio ir susidomėjimo kito emocijomis, vertybėmis ir patirtimi išraiška.
Empatija siūlo įvertinti, kokia gali būti kliento patirtis ir suprasti jo perspektyvą ir
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rūpestį (Cornell ir Kopcha, 2007). Savininkams rūpi jų augintinis - jie nori, kad
veterinaras elgtųsi taip pat. Tai galima padaryti rodant susirūpinimą, o ne
profesionalų atsiribojimą. Empatinis rūpestis yra nuolat siejamas su veterinaro,
kliento ir paciento santykių kokybe.
Pavyzdžiai
•

Matau, kad tikrai mylite savo katytę ir tikrai norite padaryti viską, kad tik ji
būtų sveika.

•

Jums tikriausiai turi būti sunku neduoti jūsų šuniukui skanėstų, kai jis taip
meiliai žiūri į jus!

Verbalinė ir neverbalinė komunikacija

Nors statistika nėra tiksli, tačiau pripažįstama, kad maždaug 80% komunikacijos
yra neverbalinė, o 20% remiasi žodiniu turiniu (Shaw, 2006). Sąmoningas žodinis
bendravimas atspindi tai, ką žmogus mąsto. Pasąmoningas neverbalinis
bendravimas paprastai atspindi tai, ką žmogus jaučia. Veterinarinės medicinos
terminologija, kuria veterinarijos gydytojai mokomi naudotis profesinėje sferoje,
dažniausiai nėra labai naudinga kalbant su savininkais. Taip gali kilti daug
nesusipratimų. Dauguma klientų turi mažai medicininio išsilavinimo arba jo iš
viso neturi. Tačiau labai dažnai jie nenori prisipažinti, kad nesupranta, ką jiems
sako veterinaras, kad nepasirodytų neišmanėliais. Taigi nesunkiai gali kilti
nesusipratimų. Veterinarai dažnai klaidingai galvoja, kad klientas visada paklaus,
jeigu kažko nesupranta ar nesutinka su sprendimu. Tačiau savininkai nori būti
išgirsti, todėl svarbu visada paklausti jų nuomonės pirmiems (Shaw ir kt., 2004).
Neverbaliniame bendravime egziztuoja keturios sritys: kūno kalba, tokia kaip
kūno padėtis ir veido išraiška; erdvės santykis - atstumas tarp veterinaro ir
savininko; parakalba - balso tonas ir garsumas; ir nevalinga reakcija paraudimas ir prakaitavimas (Shaw, 2006).

Atviri klausimai
Atviri klausimai leidžia klientams pasakoti savo istoriją savo žodžiais, neraginant
veterinarijos gydytojui. Klausimai, kuriuose yra „kada“, „kas“ ar „kur“, gali būti
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naudingi klientams pasakojant savo istoriją (Shaw, 2006). Tai suteikia pojūtį, kad
į jų situaciją yra žiūrima rimtai. Į uždarus klausimus galima atsakyti tik „Taip“
arba „Ne“. Geriausia strategija yra pradėti pokalbį nuo atvirų klausimų ir
susiaurinti iki uždarų.
Pavyzdžiai
•

Kokios jūsų mintys apie Rainiaus svorį?

•

Ką manote apie Rainiaus mankštos lygį?

Reflektyvus klausymas
Reflektyvus klausymasis yra bendravimo įgūdis, kuris naudoja apibendrinimą,
perfrazavimą ar hipotezę kliento pasidalintai informacijai analizuoti, leidžiant
klientui suprasti, kaip veterinarijos gydytojas suprato istoriją (Cornell ir Kopcha,
2007). Taip parodomas susidomėjimas savininku ir supratimas, ką savininkas
bando pasakyti. Reflektyvus klausymas dažniausiai derinamas su atvirais
klausimais (Shaw, 2006). Taikant šį metodą klientas turi galimybę pridėti
papildomos informacijos, paaiškinti, kur istorija gali būti neaiški, ir ištaisyti
klaidingą suvokimą. Taip klientui sudaromas įspūdis, kad jo nuomonė yra
išklausyta, pripažinta ir įvertinta.
Pavyzdžiai
•

Man atrodo, kad jums nepatinka kalbėti apie Rainiaus sveikatos problemas.

•

Jus neramina Rainiaus svoris ir norėtumėte ką nors padaryti, kad jį
sumažintumėte, tačiau nesate tikri dėl geriausio metodo tą pasiekti.

Kliento konfidencialumas
Labai svarbu, kad klinikos personalas turėtų drąsos išreikšti savo susirūpinimą.
Bijoti garsiai išreikšti savo susirūpinimą yra suprantama, bet profesionaliai
nepriimtina - kaip gyvūnų gerovės šalininkai, veterinarijos specialistai pirmiausia
turi apsaugoti gyvūnus nuo potencialios žalos (Animal Welfare Foundation,
2016).
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Taip pat svarbu, kad klientas turėtų pakankamai pasitikėjimo veterinarijos
gydytoju ir personalu, kad galėtų ne tik laisvai perduoti informaciją apie gyvūno
fizinę (-es) būklę (-es), bet ir prireikus, iškelti bet kokias asmenines problemas,
kurios gali turėti įtakos gyvūno gerovei. Klientas turi būti įsitikinęs, kad
veterinaras su šia informacija elgsis atsargiai.

Žiaurus elgesys su gyvūnais, nepriežiūra
Žiaurus elgesys, išnaudojimas ir nepriežiūra yra visuotinės problemos,
sukeliančios gyvūnų kančias. Tai laikoma „socialiai nepriimtinu elgesiu“, tyčia
sukeliančiu nereikalingą gyvūno skausmą, kančią ir (arba) mirtį (Ascione, 1993).
Netinkamas elgesys / žiaurumas apima tokius aspektus kaip netinkamas
maitinimas, netinkama pastogė ar nesuteikiama būtina sveikatos ir veterinarinė
priežiūra. Taip gali būti ir dėl šeimininko neišmanymo ar abejingumo.
Gali būti sunku atpažinti atvejus, kuomet su gyvūnu elgiamasi blogai - gyvūno
kailis gali paslėpti akivaizdžius sužalojimo požymius, o elgesys ne visada gali
būti tinkamas rodiklis. Atpažinti piktnaudžiavimą gyvūnais padeda personalo
mokymai ir kvalifikuoto personalo pastebėjimai - toliau pateikiamos nuorodos
detalesnei apžvalgai ir tyrimams - Almeida, Torres ir Wuenschmann (2018);
Monsalve, Ferreira ir Garcia (2017); Arkow (2015); Merck (2013); Munro ir
Munro (2008).
Tas pats pasakytina ir apie bendravimą su savininku, kuris veterinarijos klinikoje
pateikia akivaizdžiai blogai prižiūrimą ar kankinamą gyvūną. Neretai asmuo,
kuris atveža gyvūną, nėra tas pats, kuris smurtavo prieš jį. Kartais žiaurus elgesys
su gyvūnu ir smurtas artimoje aplinkoje yra tuo pačiu metu namuose vykstatys
reiškiniai. Todėl svarbu žinoti, kad konsultacijų kambaryje gali sėdėti dvi aukos gyvūnas ir savininkas (Ascione et al., 2007).

76

Kontroliniai klausimai
Ar žinote apie mokymų galimybes, kad pagerintumėte savo bendravimo
įgūdžius su klientais ir kitais veterinarijos specialistais?
Ar rengiate reguliarius susitikimus su savo personalu, kad aptartumėte sunkių
situacijų (specifinių ar bendrų) valdymą?
Ar žinote savo bendravimo stilių ir kaip pagerinti efektyvią komunikaciją?
Ar apmąstėte, kaip elgtumėtės žiauraus elgesio su gyvūnais atvejais?
Ar esate įsidiegę sistemą (informacinę arba taisyklių pavidalu), kuri užtikrintų
klientų konfidencialumą?
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6 Skyrius: Gyvūnų gerovė už klinikos ribų
Rekomendacijos
Siekdama įtvirtinti įsipareigojimą laikytis aukščiausių gyvūnų gerovės standartų,
WSAVA ragina visas veterinarijos asociacijas ir visus veterinarijos gydytojus:
1. Užsiimti socialine veikla, gerinančia gyvūnų gerovę ne tik veterinarijos
klinikoje, bet ir plačioje visuomenėje.
2. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis ir organizacijomis, siekiant
skatinti gyvūnų gerovės supratimą tarp įvairių visuomenės sluoksnių.
3. Prisidėti prie teisinės bazės tobulinimo, kuri apsaugo ir skatina gyvūnų
gerovę ir atsakingą naminių gyvūnėlių priežiūrą.

Kodėl turime šviesti visuomenę?
Manoma, kad rūpestis gyvūnų gerove yra neatsiejamas nuo veterinarinės
praktikos, todėl būtina laikytis aukštų gyvūnų gerovės standartų veterinarijos
klinikos aplinkoje. Tačiau norėdami veiksmingai skatinti gyvūnų vertę
visuomenėje, veterinarai turi išplėsti gyvūnų gerovės politiką už savo klinikos
ribų. Tai galima įgyvendinti per visuomenės, organizacinius, nacionalinius ar
tarptautinius ryšius.
2017 m. WSAVA visuotinė veterinarijos profesijos apžvalga nustatė pagrindines
gerovės problemas, kurios kyla viso pasaulio veterinarijos gydytojams (WSAVA,
2017). Daugelį šių problemų, pvz., profilaktinės medicinos trūkumą, netinkamą
maitinimą ir gyvūnų elgesio problemas, galima išspręsti gerinant veterinarijos
specialistų įsitraukimą ir švietimą. Gyvūnų gerovės propagavimas „už jūsų sienų“
turi daug naudos pačiai veterinarijos klinikai. Per šią veiklą galime lengvai
pagerinti veterinarijos ir klientų santykius, o ir pati klinika visuomenės akimis
tampa autorititetu bei prioritetine įstaiga augintinių gydyme.
Dauguma gyvūnų savininkų stengiasi kuo geriau pasirūpinti savo gyvūnais ir
siekia, kad jų augintiniai būtų sveiki ir „laimingi“. Nors asmuo gali manyti, kad
augintinio gyvenimo kokybė yra ideali, taip būna ne visada. Savininkai nė
nenutuokia, kad jie kaip nors galėtų apriboti augintinių gyvenimą, nors dauguma
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naminių gyvūnėlių gyvena visiškai nenatūraliai, ypač atsižvelgiant į jų socialines
sąlygas. Turbūt nereikėtų stebėtis, kad šeimininkai linkę antropomorfizuoti, ir taip
klaidingai suprasti augintinių poreikius. Matoma didžiulė šiuolaikinės
visuomenės įtaka per knygas ir žiniasklaidą, kuomet visuomenė, veikiama vaizdų,
animacinių filmų ir istorijų, kur gyvūnai vaizduojami turintys žmogaus savybių,
žmogišką egzistenciją ir emocijas. Veterinarijos veikla bendruomenėse gali būti
veiksminga gerinant visuomenės supratimą apie naminių gyvūnėlių poreikius,
skatinant gyvūnų gerovę bei mažinant problemų atsiradimo riziką
Veterinarai taip pat galėtų bendradarbiauti su labdaros ar nevyriausybinėmis
organizacijomis, akademine bendruomene ar kitomis organizacijomis. Tokiu būdu
jie galėtų daryti įtaką švietimo medžiagos, bendruomenės švietimo ir gyvūnų
gerovės didinimo iniciatyvų kūrimui. Kadangi gyvūnų gerovės skatinimas dažnai
priklauso nuo dabartinių sistemų keitimo, gydytojai gali bendradarbiauti su visais
suinteresuotais subjektais, kad paskatintų gyvūnų gerovę.
Gyvūnų gerovė apibūdinama kaip sudėtingas, daugialypis viešosios politikos
klausimas, apimantis svarbius mokslinius, etinius, ekonominius ir politinius
aspektus. Veterinarai gali prisidėti prie profesinio orientavimo, viešosios tvarkos
ir netgi teisės aktų rengimo, teikdami patikimą mokslinę informaciją, kuria
remiantis būtų galima inicijuoti pokyčius.

Nuo ko pradėti?
Prieš priimant sprendimą pradėti visuomenės švietimą, reikėtų atsižvelgti į šiuos
dalykus:
•

Supraskite, ką galite sau leisti išteklių atžvilgiu - turite nuspręsti dėl savo
laiko ir finansinių apribojimų.

•

Susidėliokite prioritetus, kurie yra svarbūs ar aktualūs jūsų klinikai ir
darbuotojams - kadangi laikas ir finansai visada bus riboti.

•

Ieškokite suinteresuotų asmenų. Darbas su kitais gali suteikti daug greitesnį
rezultatą nei dirbant individualiai.

•

Žinokite, ką jums leidžia įstatymai, susiję su tokiomis sritimis kaip infekcinės
ligų ir benamių gyvūnų kontrolė, skirtinguose regionuose jos gali būti
skirtingos.

•

Pradėkite nuo mažų darbų, mąstykite plačiai, būkite dosnūs - atminkite, kad
net ir mažiausi darbai gali turėti didelę įtaką.

81

Pasiekiamumo lygiai
Pasiekiamumo lygiai pavaizduoti iliustracijoje žemiau.

1 lygis: Bendruomenės įtraukimas
Veterinarijos gydytojai yra labai užsiėmę: valdo savo verslą, vadovauja
personalui, teikia klinikines paslaugas ir siekia tobulinti pacientų priežiūrą savo
klinikoje. Nors bendruomenės įtraukimas gali atrodyti kaip papildomas darbas,
ilgainiui veterinarai gali gauti naudos iš teigiamo bendruomenės intereso.
Daugelis veterinarijos klinikų mano, kad bendruomeninė veikla yra teigiamas ir
efektyvus būdas padidinti savo verslo žinomumą bendruomenėje ir skatinti
atsakingos naminių gyvūnėlių priežiūros principus.

2 Lygis.
Organizacijos,
Iniciatyvos,

3 Lygis.
Nacionalinis lygis

Akademinė bendruomenė

1 Lygis.
Bendruomenės
įtraukimas

4 Lygis.
Tarptautinis lygis

Gyvūnų
gerovė

Bendruomenės įsitraukimas gali būti pasiektas šiais būdais:
•

Atvirų durų dienos klinikoje - veterinarijos klinika yra įprasta aplinka
veterinarijos specialistams, tačiau mūsų klientai dažnai neįsivaizduoja, kas
nutinka jų augintiniui už konsultacijų kambario ar ambulatorinio gydymo
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zonos ribų. Atvirų durų dienos klientams leidžia susipažinti su klinikos
infrastruktūra, pamatyti techninę įrangą, procedūras ir priežiūrą, kurią patirs
jų augintiniai.
•

Šunų parodos - šunų savininkai myli savo augintinius, o surengtos
bendruomenės šunų parodos gali būti puikus būdas paskatinti savininkus
pasipuikuoti savo labai mylimais šunimis, sužinoti apie teigiamos gerovės
metodus ir geriau suprasti, ko reikia jų šunims. Parodos tipo užsiėmimai
paprastai daug labiau patinka šunims; katėms ir kitiems gyvūnams parodos
dažnai kelia daugiau streso.

•

Laiko aukojimas - veterinarai gali skatinti klientus atsakingai rūpintis savo
augintiniais, dalyvaudami vietos labdaros iniciatyvose. Pavyzdžiais gali būti
veterinarijos klinikos laiko aukojimas ir tokios paslaugos kaip vakcinacijos,
kastracijos ar čipavimo paslaugos naminių gyvūnėlių savininkams,
gaunantiems mažas pajamas arba sunkiau besiverčiantiems.

•

Informaciniai renginiai - gyvūnėlių savininkai visada nori sužinoti daugiau
apie savo augintinius, tačiau jiems gali būti sunku rasti patikimos
informacijos. Klinikos vedami informaciniai renginiai, tokie kaip vakaro
paskaitos, informaciniai naujienlaiškiai ar išsami vaizdinė medžiaga klinikoje,
gali padėti klientams geriau suprasti savo augintinius ir pamatyti didžiulę šios
informacijos naudą.

•

Renginiai mokyklose - teigiamo požiūrio į gyvūnus formavimas yra ypač
svarbus mokyklinio amžiaus vaikams. Moksleiviams iki 12 metų labai svarbu
sužinoti apie gyvūnų poreikius ir elgesį, kad būtų užtikrinta gyvūnų gerovė ir
žmonių saugumas. Naminio gyvūnėlio laikymas gali formuoti vaiko
asmenines savybes, tokias kaip empatija ir atsakomybė, tačiau labai svarbu,
kad jie suprastų gyvūno poreikius ir gebėtų juos patenkinti.
Bendradarbiavimas su vietos mokyklomis yra puikus būdas teigiamai paveikti
vaikų ir jų augintinių santykius.

•

Žiniasklaida (radijas / laikraščiai / televizija / internetas) - visa aukščiau
išvardyta veikla suteikia veterinarijos gydytojams galimybių pasiekti savo
bendruomenę ir šviesti žmones, ką jie turi daryti, kad būtų užtikrinta gyvūnų
gerovė ir skatinama atsakinga augintinių priežiūra. Šis būdas taip pat suteikia
puikią galimybę veterinarijos klinikoms reklamuoti savo veiklą per socialinę
ir tradicinę žiniasklaidą. Renginiai ir užsiėmimai suteikia platformą, o
pasitelkiant žiniasklaidą galima gauti daug daugiau naudos klinikai.
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2 Lygis: Vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos, akademinė
bendruomenė
Veterinarai ir veterinarijos klinikos gali bendradarbiauti su vietos labdaros
organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, asociacijomis,
akademinėmis ar mokslinių tyrimų institucijomis ir kitomis pilietinėmis
draugijomis, siekdamos pagerinti gyvūnų gerovę. Tokiu būdu poveikis ir
pasiekiamumas viršys bendruomenės ribas ir gali įtakoti tvaresnius visuomenės
pokyčius.
Darbo su šiomis organizacijomis būdai gali būti šie:
•

Aukos - daugelis vietos labdaros organizacijų priklauso nuo gaunamos
paramos, kad atliktų savo darbą, o tiesioginė auka gali padėti šioms
organizacijoms pasiekti savo tikslus. Aukos gali būti teikiamos įvairiomis
formomis, įskaitant finansines, personalo darbo laiko ar aukas natūra,
pavyzdžiui, įranga ar vaistais. Dėžutė vaistų nuo kirminų gali būti didžiulė ir
ilgalaikė parama prieglaudai.

•

Lėšų rinkimas - veterinarijos klinika ar veterinarijos gydytojas gali padėti
nevyriausybinėms organizacijoms aktyviai rinkti lėšas dalyvaudami lėšų
rinkimo akcijose ar net patys jas organizuodami. Kiti būdai padėti rinkti lėšas
gali būti aukų dėžutės įrengimas klinikoje ar konkrečios organizacijos
populiarinimas klinikos skelbimų lentose, informaciniuose lankstinukuose ar
per socialines platformas.

•

Vietos veterinarijos asociacijų ir jų šalininkų grupės - daugelis regioninių
ar nacionalinių veterinarijos asociacijų siūlo galimybę dalyvauti
visuomeninėje veikloje ir suteikia galimybę daryti įtaką valstybinėms
įstaigoms ir profesinei politikai gyvūnų gerovės klausimais.

•

Bendradarbiavimas moksliniuose tyrimuose - akademinės ir mokslinių
tyrimų įstaigos gali naudoti veterinarijos klinikoje surinktus duomenis
mokslinėms žinioms tobulinti tiek veterinarijos mokslo, tiek gyvūnų gerovės
srityse. Klinikoje surinkta informacija apima duomenis apie ligų paplitimą,
gydymą, gyvūnų elgesį ir daugelį kitų gyvūnų gerovės aspektų. Veterinarai
taip pat gali bendradarbiauti su tyrėjais, kad surinktų mėginius ar informaciją,
kur reikalingi veterinarijos įgūdžiai, pvz., kraujo paėmimas ar post mortem
tyrimai. Kai kuriose veterinarijos mokyklose ir kolegijose studentai dalyvauja
mokslinių tyrimų projektuose prieš baigdami studijas, o prieigos prie
duomenų suteikimas yra puikus būdas padėti šviesti sekančią veterinarų kartą.
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•

Patarimai ir mokymai. Veterinarai gali bendradarbiauti su
nevyriausybinėmis organizacijomis ar gyvūnų prieglaudomis, kad teiktų
veterinarijos konsultacijas ir personalo mokymus apie gyvūnų populiacijos
valdymą tiek prieglaudoje, tiek už jos ribų. Medicinos principai prieglaudoje,
tokie kaip biologinis saugumas, sanitarija, prevencinė sveikatos priežiūra, ligų
atpažinimas, yra labai svarbūs.

•

Veterinarijos paslaugos ir kastracija - nevyriausybinėms organizacijoms,
kurios dirba su gyvūnais, visada reikės veterinarijos paslaugų, įskaitant
įprastas procedūras, tokias kaip vakcinacija ir kastracija, ligų diagnozė ir
gydymas. Veterinarai ir klinikos gali padėti šioms organizacijoms teikdami
paslaugas už mažesnę kainą arba neatlygintinai.

•

Kastravimo talonų schema - Veterinarijos klinikos gali bendradarbiauti su
vietine nevyriausybine organizacija pagal talonų sistemą, kad kastruotų naujai
priglaustus gyvūnus. Talonas kastracijai gali būti išduodamas naujiems
priglausto gyvūno savininkams. Šį taloną jie gali panaudoti šioje schemoje
dalyvaujančiose klinikose. Taikant tokią tvarką suteikiamas patogumas
savininkui greitai ir be pastangų gauti paslaugą bei galimybė susipažinti su
jūsų klinika, bei tapti nauju potencialiu klientu.

•

Pranešimas apie žiaurų elgesį su gyvūnais ir smurtą artimoje aplinkoje.
Gydytojai gali pastebėti atvejus, susijusius su galimu žiauriu elgesiu su
gyvūnais ar smurtu namuose. Apie šiuos įtariamus atvejus galima pranešti
vyriausybės įstaigoms ar nevyriausybinėms organizacijoms, kurios turi
teisinius įgaliojimus tirti ir imtis veiksmų.

3 Lygis: Valstybinis lygis
Veterinarai turi sukaupę unikalią gyvūnų sveikatos ir gerovės patirtį. Ši patirtis
yra naudinga rengiant įstatymus, rekomendacijas ir teisės aktus organizaciniu ar
nacionaliniu lygiu. Bendradarbiavimas su veterinarijos asociacijomis, dalinimasis
patirtimi reaguojant į iškilusias situacijas arba politikos gairių ar praktikos
kodeksų kūrimas gali turėti reikšmingą poveikį profesijos prestižo skatinimui
saugant gyvūnų sveikatą ir gerovę.
•

Veterinarijos gydytojų asociacijos - dalyvavimas nacionalinėje veterinarijos
asociacijų veikloje per jų konferencijas ar komitetus remia gyvūnų gerovės
gairių ir politikos kūrimą. Veterinarijos asociacijos gali daryti įtaką visos
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veterinarijos bendruomenės žinioms ir praktikai ir gali dalyvauti aukšto lygio
konsultacijose, teikdamos kompetenciją vyriausybei kuriant įstatymus.
•

Darbo jėga - veterinarai gali atlikti pagrindinį vaidmenį užtikrinant gyvūnų ir
žmonių sveikatą ir gerovę nepaprastosios padėties metu. Pavyzdžiui,
reaguojant į avarines situacijas ar stichines nelaimes, tokias kaip gaisras,
potvynis, žemės drebėjimas ar kitos situacijos, pvz. vakcinacija ligos
protrūkio metu.

•

Duomenų rinkimas ir analizė - gyvūnų sveikatos ir gerovės problemų
prioritetų nustatymas gali būti sudėtingas. Veterinarai gali prisidėti prie
veiksmingo politikos formavimo ir prioritetų nustatymo rinkdami
informaciją ,vykdydami visuomenės sveikatos ir ligų priežiūros veiklą,
pranešdami apie visuomenės susirūpinimą ir analizuodami galimą riziką.

•

Nacionaliniai projektai. Veterinarai sudaro specialistų bendruomenę, kuri
gali skatinti teigiamus pokyčius gyvūnų gerovės srityje, siunčiant nuoseklią
žinią visuomenei ir vyriausybei apie gyvūnų gerovės klausimus. Pvz.
informuoti apie konkrečios veislės sveikatos problemas, teikti rekomendacijas
dėl ankstyvo kačių ir šunų kastravimo ir kt.

4 Lygis: Tarptautinis lygis
Veterinarinės medicinos mokslų bazė, mokymai bei veterinarijos vaidmuo
bendruomenėse visame pasaulyje labai skiriasi. Taip pat skiriasi ir vertybės, pagal
kurias teikiamas didesnis ar mažesnis prioritetas gyvūnų gerovei. Veterinarijos
gydytojų asociacijų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas tarptautiniu
mastu turi teigiamą įtaką gyvūnų sveikatai ir gerovei. Tokiu būdu veterinarijos
gydytojai, būdami pasaulinės bendruomenės nariais, geriau atstovauja gyvūnų
gerovės interesus, bei propaguoja ją tarptautiniu mastu.
•

WSAVA ir kitos veterinarijos gydytojų asociacijos - pasaulinėje
veterinarijos bendruomenėje yra nemažai tarptautinių asociacijų. Jos, kaip ir
WSAVA, vaidina svarbų vaidmenį teikiant rekomendacijas ir švietimą gyvūnų
sveikatos ir gerovės klausimais. Veterinarijos gydytojai paprastai prie jų
prisijungia per savo nacionalinę asociaciją. Asmenys gali pasinaudoti šių
tarptautinių organizacijų nustatytomis gairėmis ar standartais arba pasidalinti
savo žiniomis ir įgūdžiais su dalyvaujančiomis šalimis.

•

Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos - šios organizacijos teikia
pirmenybę pasauliniams gyvūnų gerovės judėjimams. Jos gali vykdyti
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tarptautinius projektus, plėtoti veterinarijos pajėgumų strategijas, nustatyti
standartus, palengvinti daugialypį bendradarbiavimą ir formuoti tarptautinę
praktiką gyvūnų gerovės klausimais. Veterinarai gali dalyvauti tiesiogiai
bendradarbiaudami su organizacija arba netiesiogiai per savo nacionalinę
veterinarijos gydytojų asociaciją.
•

Tarpvalstybinė savanorystė - veterinarijos specialistas turi daugybę
savanorystės galimybių ne savo šalyje. Šias savanorių pareigas ar projektus
dažniausiai organizuoja nevyriausybinės organizacijos, veterinarijos gydytojų
asociacija ar vyriausybė, ir jie gali suteikti unikalią galimybę prisidėti prie
gyvūnų sveikatos bei gerovės. Veterinarai, kurie dirba savanoriškai, turėtų
atsargiai pasirinkti socialiai atsakingus projektus, nes privalu laikytis vietos
įstatymų, gerbti vietos kultūrą ir gebėti teikti tvarią naudą bendruomenei ir
naudos gavėjams.

Iššūkiai
Nors švietimo veikla turi daug privalumų, reikia atsižvelgti ir į kai kurias galimas
rizikas. Prieš įsitraukiant į kurią nors organizaciją, labai svarbu išsiaiškinti, ar šios
grupės tikslai ir vertybės atitiks jūsų pačių įsitikinimus. Jei sąlyčio taškų randate
nedaug, tikėtina, kad kils nesutarimų ir nė viena šalis nebus patenkinta rezultatu.
Dirbant kitose šalyse, ypač besivystančiose, svarbu nepakenkti vietos
veterinarijos gydytojams bei kuo labiau su jais bendradarbiauti.
Prisijungiant prie egzistuojančios programos užsienyje taip pat svarbu įsitikinti,
kad darbas turės realios naudos ir tai nėra tik “savanorystė” be socialinės
atsakomybės (Snyder, Dharamsi ir Crooks, 2011). Be to, svarbu, kad gyvūnams,
gaunantiems veterinarinę paramą per labdaros organizacijas ar savanorišką darbą,
būtų taikomi tie patys priežiūros standartai, kaip ir kitiems gyvūnams, pvz. visada
malšinti skausmą atliekant operacijas ar kitas skausmingas procedūras.
Galiausiai, visada svarbu dirbti pritaikant savo įgytas žinias, kompetenciją.
Gyvūnai, dalyvaujantys savanorystės projektuose, neturėtų būti naudojami
mokymams ar įgūdžių tobulinimui, veikla jiems turi būti naudinga.

Išvada
Veterinarijos gydytojas gali pasirinkti sau tinkamiausią būdą kaip šviesti
visuomenę ar prisidėti prie gyvūnų gerovės. Šiame skyriuje apžvelgėme daugybę
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alternatyvų, todėl svarbu išsirinkti metodą, kuris jums bus priimtiniausias. Ne
kiekvienas veterinaras norės kalbėti per radiją ar televiziją, tačiau švietimas net
savo veterinarijos klinikos ribose gali būti labai veiksmingas. Pradėdami nuo
mažo ir dosnaus darbo visi veterinarai gali daryti didžiulę teigiamą įtaką gyvūnų
gerovei.

Kontroliniai klausimai
Ar pagalvojote apie visuomenės švietimo programas, kurias galėtumėte sukurti
jūs arba jūsų veterinarijos klinika?
Ar žinote, kokios nevyriausybinės organizacijos veikia jūsų regione (mieste,
šalyje)?
Ar esate kokios nors asociacijos narys? Ar svarstėte įgyvendinti teigiamus
pokyčius gyvūnų gerovės politikoje?
Apsvarstykite, kaip galėtumėte bendradarbiauti su kitais veterinarijos
gydytojais ar veterinarijos gydytojų organizacijomis, kad pagerintumėte
gyvūnų gerovę savo regione (mieste, šalyje)
Ar labdaros projektams taikote tuos pačius veterinarinės praktikos standartus,
kaip ir privačiai praktikai? Pvz. veiksmingas skausmo malšinimas, kančių
palengvinimas, tinkamos hospitalizavimo priemonės ir kt.
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Nuorodos
Šaltinis

Tema
Charter for Compassion:
Gyvūnų gerovės
chartija

http://www.charterforanimalcompassion.com/
RSPCA Australia:
http://kb.rspca.org.au/RSPCA-Australia-animals-charter_316.html
WSAVA Animal Welfare Modules:

Gyvūnų gerovės
mokymai

http://www.wsava.org/Committees/animal-wellness-and-welfarecommittee
World Animal Protection - Concepts in Animal Welfare:
http://www.globalanimalnetwork.org/search/training
2015 AAHA Canine and Feline Behavior Management Guidelines:

https://www.aaha.org/professional/resources/
behavior_management_guidelines.aspx
Gyvūno elgsena ir
protokolai

AAHA's Model Behavior Management Protocol:
https://www.aaha.org/professional/resources/
behavior_management_model_protocol.as px
Body Condition Score:

Gyvūno fizinės
būklės vertinimas
(katėms)

http://www.wsava.org/WSAVA/media/Arpita-and-Emma-editorial/
chart_cat_horiz-June- 2017.pdf
Muscle Condition Score:
http://www.wsava.org/sites/default/files/Muscle condition score
chart-cats.pdf
Body Condition Score:
http://www.wsava.org/WSAVA/media/PDF_old/Body-conditionscore-chart-dogs.pdf

Gyvūno fizinės
būklės vertinimas
(šunims)

Muscle Condition Score:
http://www.wsava.org/WSAVA/media/Documents/Committee
Resources/Global Nutrition Committee/Muscle-condition-scorechart-2013-1.pdf
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Aplinka (klinika ir
namai)
Etika

AAFP and ISFM Feline Environmental Needs Guidelines:
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1098612X13477537
Animal Ethics Dilemma: http://www.aedilemma.net/
AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals:
https://www.avma.org/KB/Policies/Documents/euthanasia.pdf
BVA (British Veterinary Association) Euthanasia of animals:

Eutanazijos gairės http://www.bva.co.uk/Workplace-guidance/Ethical-guidance/BVA-

Euthanasia-Guide/
IFAW (International Fund for Animal Welfare):
http://www.ifaw.org/united-states/resource-centre/welfare-basiseuthanasia-dogs-and- cats-and-policy-development

DVM360 Sample Euthanasia Protocol:
http://veterinaryteam.dvm360.com/euthanasia-protocol
Eutanazijos
politika

Oregon State University Veterinary Teaching Hospital:
http://128.193.215.68:12469/vth-policies/VTH/SA/AAHA
Standards/PC59-Euthanasia- protocol.pdf

Teismo medicinos
dokumentų formos

Veterinary Forensics
http://www.veterinaryforensics.com/forms/
AAFP and ISFM Feline-Friendly Handling Guidelines:
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1016/j.jfms.2011.03.012

Gyvūno priežiūra
ir suvaržymas
procedūrų metu

Dove & Lewis:
https://www.atdove.org/
Fear Free Pets: https://fearfreepets.com/veterinary-professionals/
Low Stress Handling – Dr. Sophia Yin: https://
www.lowstresshandling.com/

Aplikacijos
mobiliesiems
telefonams

Dog Bite Prevention Strategy:
Apple: https://dog-bite-prevention-strategy-ios.soft112.com/modaldownload.html
Android: https://dog-bite-prevention-strategy-ios.soft112.com/
modal-download.html
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Slauga

Tesingo maitinimo
rekomendacijos

AAFP and ISFM Feline-Friendly Nursing Care Guidelines: http://
www.catvets.com/public/PDFs/PracticeGuidelines/
NursingCareGLS.pdf
WSAVA Global Nutrition Guidelines:
http://www.wsava.org/Guidelines/Global-Nutrition-Guidelines

WSAVA Global Pain Council Guidelines:
Gyvūnų skausmas Guidelines http://www.wsava.org/Guidelines/Global-Pain-CouncilGuidelines
Colorado State University Feline Acute Pain Scale:
Skausmo skalė
katėms

http://www.vasg.org/pdfs/CSU_Acute_Pain_Scale_Kitten.pdf
UNESP-Botucatu multidimensional composite pain scale (MCPS):
http://www.animalpain.com.br/assets/upload/escala-en-us.pdf
Colorado State University Canine Acute Pain Scale:
http://www.vasg.org/pdfs/CSU_Acute_Pain_Scale_Canine.pdf
Glasgow Composite Measure Pain Scale (CMPS-SF):

Skausmo skalė
šunims

http://www.wsava.org/WSAVA/media/PDF_old/Canine-CMPSSF_0.pdf
Helsinki Chronic Pain Index (HCPI):
https://www.fourleg.com/media/Helsinki Chronic Pain Index.pdf
Canine Brief Pain Inventory (Canine BPI):
http://www.vet.upenn.edu/research/clinical-trials/vcic/pennchart/
cbpi-tool

Veterinaro
priesaika

WSAVA Veterinary Oath:
http://www.wsava.org/Guidelines/WSAVA-Global-Oath
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Terminai
Liga:
•

Apibrėžimas: organizmo struktūros ar funkcijos sutrikimas, sukeliantis
specifinius klinikinius požymius arba turintis įtakos konkrečiai kūno vietai ir
nėra tiesioginis fizinio sužalojimo rezultatas (Oksfordo anglų kalbos žodynas,
2018)

•

Diagnozė / atpažinimas: norėdamas tinkamai atpažinti ir suteikti gydymą,
veterinarijos gydytojas privalo turėti protokolą ar veiksmų planą, kad
diagnozuotų / atpažintų savo pacientų ligos būsenas. Pavyzdžiu gali būti 5
svarbiausi paciento fiziologiniai parametrai: temperatūra, pulsas, kvėpavimas,
skausmas, mityba (Freeman ir kt., 2011). Tolesnę diagnostiką galima nuspręsti
atlikus šį pradinį procesą.

•

Gydymo galimybės: gydymas turėtų būti pagrįstas geriausiu tikėtinu
rezultatu komforto ir gerovės atžvilgiu. Suprantama, kad tam gali turėti įtakos
tokie veiksniai kaip kultūra, finansinės galimybės ir emocinis prisirišimas.

•

Prevencija: pavyzdžiai labai paprasti - vakcinacijos rekomendacijos, žmonių
švietimas apie ligas ir jų žalą. Veterinaras turi nuolat atnaujinti savo žinias
apie prevencinius metodus.

Sužalojimas:
•

Apibrėžimas: fizinė, psichologinė ar emocinė žala.

•

Diagnozė / atpažinimas: fizinį sužalojimą gali būti nesunku nustatyti. Sunkūs
sužalojimai paprastai yra akivaizdžiai matomi, o nežymiems sužalojimams
diagnozuoti reikia patyrusio veterinaro įvertinimo. Emocinis ir psichologinis
sužalojimas gali pasireikšti kaip akivaizdūs elgesio nukrypimai arba subtilesni
elgesio pokyčiai. Reikalinga ekspertų veterinarinė nuomonė.

•

Gydymas ir prevencija. Gydymas priklauso nuo biologinės sistemos, o
prevencija gali apimti daugelį sričių, tačiau ypač susijusi su saugios ir
psichologiškai patikimos aplinkos užtikrinimu.
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Skausmas:
•

Apibrėžimas: skausmas yra kompleksinis daugialypis potyris, apimantis
sensorinius ir emocinius komponentus. Katėms ir šunims elgesio požymiai ir
žinios apie galimas skausmo priežastis yra naudojami jo valdymui. Be to, tai
subjektyvi emocinė patirtis, kurią gali modifikuoti elgesio išgyvenimai,
įskaitant baimę, atmintį ir stresą.

•

Diagnozė / atpažinimas: kadangi skausmas gali būti įvairus, priklausomai
nuo paciento elgesio, siūloma nuodugniai peržiūrėti WSAVA skausmo gaires
(WSAVA, 2014).

•

Gydymo galimybės: dėl vaistų prieinamumo ir skausmo priežasčių
kintamumo, galimybės turėtų apimti supratimą apie gyvūnų elgesį, paciento
gydymo būdus, turimus farmacinius išteklius ir kraštutiniais atvejais
potencialius eutanazijos metodus, kurie palengvintų nenumaldomą skausmą,
pvz. terminalinė liga.

•

Prevencija: geriausia skausmo išvengti yra iš karto įvertinus jį sukelti
galinčią procedūrą arba diagnozavus/atpažinus skausmo šaltinį. Idealiu atveju,
jei tik įmanoma, skausmo patirtis pašalinama iš anksto.

Kančia:
•

Apibrėžimas: subjektyvios nemalonios emocijos, tokios kaip baimė,
skausmas ir nusivylimas, išgyvenimas.

•

Diagnozė / atpažinimas: liga ir skausmas sukelia / sukels kančią, tačiau
reikia atsižvelgti į kitas priežastis, pavyzdžiui, aplinkos, elgesio, mitybos ir
socialinius poreikius.

•

Gydymo ir prevencijos galimybės: jų yra daug ir parenkamos individualiai.
Vėlgi, tam gali turėti įtakos kiti veiksniai, įskaitant vaistų prieinamumą.
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Padėka
Šias rekomendacijas parengė Gyvūnų gerovės rekomendacijų grupė, WSAVA
Gyvūnų gerovės ir sveikatingumo komitetas (AWWC), ir jas išleisti pavyko su
dosniu komiteto rėmėjo Waltham® palaikymu.

Šios rekomendacijos nebūtų įmanomos be stipraus šių AWWC narių palaikymo ir
indėlio per visą kūrimo procesą:
• Melinda Merck DVM (JAV)
• Theresa (Tess) Kommedal DVM, ABVP (Norvegija)
• Karyl Hurley DVM, DACVIM, DECVIM-CA (JAV)
• John Rawlings bakalauras, magistro laipsnis, daktaras (JK)
• Sira Abdul Rahman BVSc, MVSc, daktarė (Indija)
• Sheilah Robertson BVMS, daktarė, DACVAA, DECVAA, DACAW,
DECAWBM, CVA, MRCVS (JAV)
AWGG taip pat norėtų padėkoti mokslų daktarui Franckui Meijboomui (Utrechto
universitetas) už etines įžvalgas; Melinda Merck DVM už indėlį į kriminalistiką;
Anne Jackson MA, VetMB, vyriausiajai redaktorei, Australijos veterinarijos
žurnalui ir Australijos veterinarijos asociacijai už neįkainojamą patarimų ir
redagavimo pagalbą.
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1 Priedas. Standartinio Veiksmų Plano sukūrimas
Kiekvienoje veterinarijos klinikoje turėtų būti numatyta politika, procedūros ir
planai, kaip spręsti įtariamo netinkamo elgesio su gyvūnais ar piktnaudžiavimo
atvejus. Klinika turėtų parengti Standartinį Veiksmų Planą (SVP) šiems
įtariamiems atvejams, o visi veterinarijos klinikos darbuotojai turėtų žinoti ir
mokėti SVP nuostatas.
Rekomenduojama, kad SVP būtų visada greitai prieinamas visais formatais (pvz.,
fizinis ar virtualus dokumentas).

Standartinio Veiksmų Plano turinį turi sudaro:

•

Galiojančių gyvūnų apsaugos / žiauraus elgesio įstatymų kopija;

•

Galiojančių veterinarijos taisyklių, įskaitant privalomus ataskaitų teikimo
reikalavimus, kopija,

•

Veterinarijos gydytojų ir (arba) personalo atsakomybės nuostatos - bet kokie
tolesnės atsakomybės aspektai;

•

Kontaktinė informacija institucijų ir (arba) pareigūnų, atsakingų už žiauraus
elgesio, netinkamo elgesio ir (arba) piktnaudžiavimo tyrimus. Kontaktinė
informacija, įskaitant ir ne darbo valandomis;

•

Veterinarijos klinikoje turi būti aiškiai apibrėžta. kas atsakingas/įgaliotas
pranešti apie įtariamą piktnaudžiavimą.

•

Gyvų ar kritusių gyvūnų priežiūros/tvarkymo protokolas:
Dokumentai, gyvūno globėjo kontaktai (šeimininko informacija),
fotografijos ir kiti įrašai.
Įvairių dokumentų formos (teismo medicinos protokolo forma ir pan.)

•

Protokolas dėl elgesio su gyvūnu, jau pranešus apie piknaudžiavimą:
Įvykį tirianti institucija turi pateikti protokolus apie įvykį ir tuo atveju,
kuomet gyvūnas perimamamas atitinkamų institucijų globon.
Kritusių gyvūnų gaišenos turi būti laikomos atitinkant reikalavimus, kol
tyrimą atliekanti šalis leidžia jį atiduoti ar perleisti.

