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Ne glede na naše področje dela je temeljna odgovornost nas, veterinarjev,
zdravje in dobrobit živali, ki so zaupane v našo oskrbo. V svojem poklicu
pa smo prav tako zavezani in dolžni zaščititi človeško družbo in njene
člane s sodelovanjem v konceptu »Eno zdravje« in pri interakciji z lastniki
ter skrbniki živali.
Za izpolnitev naših obveznosti in pričakovanj družbe, ki ji služimo, je
bistvenega pomena, da je veterinarska stroka zaupanja vredna in spoštovana.
Za ohranitev in vzdrževanje visokega spoštovanja veterinarske stroke,
doseženega v naših skupnostih, morajo člani stroke delovati na spoštljiv in
kolegialen način do vseh kolegov veterinarjev.
Vse interakcije med veterinarji morajo stremeti k dobrobiti in dobremu
počutju naših pacientov ter potekati na etičen in dostojanstven način. S
spodnjimi načeli želimo orisati primerno sodelovanje med veterinarskimi
kolegi, da si lahko kot posamezniki in kot stroka prizadevamo doseči idealno
oskrbo pacientov, določeno v WSAVA veterinarski prisegi1.
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• Poklicna kolegialnost pomeni enakovredne in vzajemne odnose med
posameznimi veterinarji in/ali skupinami. Kolegialnost temelji na medsebojnem zaupanju in spoštovanju ter na vljudnem, poštenem in podpornem sodelovanju s kolegi.
• Kakršna koli diskriminacija na delovnem mestu ali v poklicu na podlagi
rase, narodnosti, kulture, spola, spolne usmerjenosti, verskega ali političnega prepričanja, starosti, zakonskega stana, invalidnosti, socialnoekonomskega statusa ali katere koli druge značilnosti je nesprejemljiva
in v nasprotju z načeli kolegialnosti. Takšna diskriminacija lahko negativno vpliva na sposobnost posameznika ali veterinarske ekipe, da zagotovi optimalno zdravje in dobrobit živali.
• Kolegialnost zahteva odprto, iskreno, a spoštljivo komunikacijo in priznavanje svojih ter tujih spretnosti in znanj, pa tudi tehničnih ali strokovnih področij, kjer bi bila potrebna podpora.
• Konstruktivne povratne informacije so bistvenega pomena za produktivno
komunikacijo. Kolegom moramo pomagati, ko stremijo h klinični usposobljenosti in samozavesti, ter jim zagotoviti ustrezno podporo in nadzor,
če zanju prosijo ali ju potrebujejo.
• Jasna in jedrnata komunikacija med člani veterinarske ekipe je ključnega pomena za zdravje in dobrobit pacientov. Napotitev h kolegom
znotraj ali zunaj naše veterinarske ustanove zahteva pravočasno, pregledno in popolno izmenjavo vseh pomembnih kliničnih informacij o
pacientih na način, ki ohranja zaupnost strank (kadar je to primerno)
in spoštuje vso zakonodajo in zakone.

• Kolegialnost zahteva zavedanje glede zdravja, dobrega počutja in varnosti naših kolegov. Veterinarji, ki jih resno skrbi vedenje, dobrobit ali sposobnost sodelavca za delo, bi morali imeti možnost o tem zaupano
opozoriti nadrejenega ali ustrezne zdravstvene ali regulativne organe,
brez strahu pred osebnimi ali poklicnimi posledicami.
• Kolegi, ki želijo upoštevati zakonodajo ali kodekse ravnanja, morajo biti
deležni naše polne podpore. Vendar pa veterinarskega kolega nikoli ne
smemo obrekovati pred stranko, predstavnikom javnosti ali drugimi kolegi.
• Kolegialno reševanje sporov zahteva odprto, iskreno in spoštljivo komunikacijo in/ali posredovanje. Nepristranski razsodniki, kot so poklicna
predstavniška združenja ali veterinarska statutarna telesa, so lahko koristni pri reševanju sporov.
• Zavezanost stalnemu poklicnemu izobraževanju in s tem povezanimi socialnimi interakcijami ne ponuja le priložnosti za osvežitev in posodabljanje strokovnega znanja, temveč tudi povečuje dialog in sodelovanje s
sodelavci ter pomaga razvijati kulturo spoštovanja in učenja.
• Kolegialnost pomeni, da lahko enotna veterinarska stroka govori v enem
imenu in v prid vsem svojim članom. Strokovna združenja obveščajo javnost o zadevah, povezanih z zdravjem in dobrobitjo živali, pomagajo pri
spodbujanju vrednosti in statusa veterinarske stroke v skupnosti, in v
imenu vseh veterinarjev sodelujejo z regulativnimi in gospodarskimi organi. Članstvo in aktivno sodelovanje v takih društvih spodbujata kolegialnost in služita v korist vsem članom veterinarske stroke.
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FECAVA
Evropsko združenje veterinarjev za male živali (FECAVA) prek svojih članskih
organizacij zastopa več kot 25.000 veterinarjev za male živali v 39 evropskih
državah. FECAVA si prizadeva izboljšati veterinarsko oskrbo domačih živali
s strokovnim izpopolnjevanjem. Zagotavlja tudi glas za vprašanja s področja
domačih živali na evropski ravni in tesno sodeluje z drugimi evropskimi veterinarskimi organizacijami ter interesnimi skupinami.

WSAVA
Cilj Svetovnega združenja veterinarjev za male živali (WSAVA) je izboljšati zdravje in dobrobit domačih živali po vsem svetu z ustvarjanjem
izobražene, zavzete in sodelovalne svetovne skupnosti veterinarjev.
Trenutno predstavlja več kot 200.000 veterinarjev iz 110 članskih organizacij. Letni svetovni kongres WSAVA združuje svetovno cenjene
strokovnjake, s pomočjo katerih omogoči vrhunsko razmišljanje o vseh
vidikih veterinarske oskrbe domačih živali.
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