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Kaip veterinarijos specialistai, kad ir kokia būtų mūsų praktikos sritis, įsipareigojame rūpintis mūsų globai patikėtų gyvūnų sveikata ir gerove. Atstovaudami savo profesiją, mes taip pat esame įpareigoti saugoti
visuomenę ir jos narius, praktikuodami „Visuotinės sveikatos“ strategiją.
Siekdami įvykdyti šiuos įsipareigojimus ir užtikrinti, kad patenkintume visuomenės, kuriai tarnaujame, lūkesčius, būtina, kad veterinaro profesija
būtų ir patikima, ir gerbiama. Kad išlaikytume ir palaikytume aukštą veterinarijos profesijos lygi bendruomenėje, mūsų profesijos atstovai turi elgtis pagarbiai ir kolegiškai visų kitų veterinarijos gydytojų atžvilgiu.
Bendraujant su kolegomis, pirmenybę turime teikti gyvūnų sveikatai bei
gerovei. Žemiau pateiktais principais siekiama apibūdinti tinkamą
kolegišką komunikaciją. Todėl kiekvienas iš mūsų asmeniškai galime siekti
pagarbos veterinaro profesijai ir idealios rūpybos pacientais, kaip WSAVA
veterinaro priesaika mus įpareigoja.
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Taip pat vadinama WSAVA veterinaro pasižadėjimu

KOLEGIŠKUMO PRINCIPAI
VETERINARŲ BENDRUOMENĖJE

• Profesionalus

kolegiškumas

apima

abipusius

santykius

tarp

veterinarijos atstovų ir (arba) jų grupių. Kolegiškumas grindžiamas
abipusiu pasitikėjimu, pagarba ir palaikymu bei mandagia ir sąžininga
komunikacija.
• Bet kokia diskriminacija darbo aplinkoje ar profesijos ribose dėl rasės,
etninės priklausomybės, lyties, seksualinės orientacijos, religinių ar politinių
įsitikinimų, amžiaus, šeiminės padėties, negalios, socialinės ir ekonominės
padėties yra nepriimtina ir prieštarauja kolegiškumo principams. Tokia
diskriminacija gali neigiamai paveikti asmens ar veterinarijos komandos
galimybes užtikrinti optimalią gyvūnų sveikatą ir gerovę.
• Kolegiškumui

reikalingas

atviras,

sąžiningas,

tačiau

pagarbus

bendravimas, mūsų pačių ir kolegų įgūdžių bei kompetencijos
pripažinimas.
• Konstruktyvus grįžtamasis ryšys yra būtinas produktyviam bendravimui
tarp kolegų. Turėtume padėti kolegoms, kai jie siekia plėsti savo
kompetencijas, jiems suteikti tinkamą paramą, jei to esame prašomi ar
manome, kad to reikia.
• Aiški ir glausta veterinarijos klinikos personalo komunikacija yra labai
svarbi paciento sveikatai ir gerovei. Kreipiantis patarimo į kolegas už
klinikos ribų, reikia sąžiningai ir visapusiškai dalytis visa svarbia
klinikine pacientų informacija, užtikrinant kliento konﬁdencialumą ir
paisant visų galiojančių įstatymų.

• Kolegiškumas apima dėmesingumą ir rūpestį kolegų sveikata, gerove ir
saugumu. Turint pagrįstų abejonių dėl kolegos elgesio ar gebėjimo atlikti
savo pareigas, veterinarijos specialistas turi apie tai pranešti atsakingam
personalo darbuotojui ar kitms institucijoms, nebijant, kad už tai bus
baudžiamas ar kitaip persekiojamas.
• Kolegos, siekiantys laikytis įstatymų ar profesinio elgesio kodeksų, turėtų
gauti visapusišką mūsų paramą. Kolegos niekada nereikėtų niekinti kliento
ar kitų kolegų akivaizdoje.
• Sprendžiant konﬂiktus reikia pasitelkti atvirą, sąžiningą ir pagarbią diskusiją.
Siekiant greitesnės konﬂikto baigties, vertėtų pasikliauti nešališkais
resursais (pvz., precedento paieška veterinarijos asociacijų ar įstatymų
nustatytose normose).
• Įsipareigojimas tęsti profesinį tobulėjimą, suteikia ne tik galimybes
atnaujinti ir įtvirtinti profesines žinias, bet ir skatina dialogą bei
bendradarbiavimą tarp kolegų ir moko pagarbos.
• Kolegiškumo

principais

siekiama,

kad

susivienijusi

veterinarijos

bendruomenė kalbėtų vienu balsu, atstovaudama kiekvieną iš jų
individualiai. Veterinarijos asociacijos šviečia visuomenę su gyvūnų sveikata
ir gerove susijusiais klausimais, padeda kelti veterinarijos profesijos vertę
ir statusą tarp visuomenės narių. Šios asociacijos, visų veterinarijos gydytojų
vardu, bendradarbiauja su atsakingomis valstybinėmis institucijomis ir
komerciniais subjektais. Narystė ir aktyvus dalyvavimas veterinarijos
asociacijose skatina kolegiškumą ir yra naudinga visiems veterinarijos
profesijos atstovams.
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FECAVA
Gyvūnų veterinarijos asociacijų federacija (FECAVA), per savo asociacijos
nares atstovauja daugiau nei 25 000 veterinarijos gydytojų 39 Europos šalyse.
FECAVA siekia tobulinti naminių gyvūnų veterinarinę priežiūrą per veterinarų
profesinį tobulinimąsi. Tai taip pat suteikia galimybę kelti rūpimus klausimus
Europos lygiu, bei glaudžiai bendradarbiauja su kitomis Europos veterinarijos
organizacijomis ir suinteresuotosiomis šalimis.

WSAVA
Pasaulinė smulkiųjų gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija (WSAVA)
siekia gerinti gyvūnų sveikatą ir gerovę visame pasaulyje, sukurdama
išsilavinusią, atsidavusią ir bendradarbiaujančią veterinarų bendruomenę.
Šiuo metu per 110 narių asociacijų atstovauja daugiau nei 200 000
veterinarijos gydytojų. Kasmetiniame kongrese susirenka visame
pasaulyje gerbiami ekspertai, kurie pristato pažangiausias gyvūnų gydymo
įžvalgas bei metodus, siekiant tobulinti gyvūnų gydymo aspektus.
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