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Našou základnou zodpovednosťou ako veterinárnych profesionálov, a to
bez ohľadu na špecializáciu alebo oblasť záujmu, je zdravie a welfare
zvierat zverených nám do starostlivosti. Ako profesia sme takisto viazaní
a povinní chrániť ľudskú spoločnosť a jej členov prostredníctvom zapojenia
sa do paradigmy Spoločného zdravia (One Health) a komunikácie s majiteľmi a opatrovateľmi zvierat.
Na vykonanie týchto povinností a splnenie očakávaní spoločnosti ktorej
slúžime je potrebné, aby bola veterinárna profesia rešpektovaná a dôveryhodná. Na udržanie a podporu vysokého rešpektu, ktorý veterinárna profesia získala v rámci našich spoločenstiev, musia naši členovia s ostatnými
veterinármi jednať zdvorilým a kolegiálnym spôsobom.
Všetky veterinárne interakcie musia prioritizovať welfare a pohodu našich
zvieracích pacientov, pričom musia byť uskutočňované etickým a dôstojným spôsobom. Účelom nižšie uvedených princípov je načrtnúť adekvátne
kolegiálne interakcie, aby sme my, ako jednotlivci aj ako profesia, mali
možnosť dosiahnuť ideály starostlivosti o pacienta uvedené vo veterinárnej prísahe WSAVA1.
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Označuje sa aj ako veterinárne vyhlásenie WSAVA

PRINCÍPY KOLEGIALITY
MEDZI VETERINÁRNYMI LEKÁRMI

• Profesionálna kolegialita zahŕňa rovnocenné a recipročné vzťahy medzi
jednotlivcami a/alebo skupinami. Kolegialita je založená na vzájomnej dôvere a rešpekte a na slušnej, čestnej a chápavej komunikácii s kolegami.
• Akákoľvek diskriminácia, či už na pracovisku alebo v rámci profesie, na
základe rasy, etnicity, kultúry, pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženských
alebo politických názorov, veku, stavu, postihnutia, socioekonomického
postavenia, alebo akejkoľvek inej vlastnosti, nie je akceptovateľná a je
v rozpore s princípmi kolegiality. Takáto diskriminácia môže negatívne
ovplyvniť schopnosť jednotlivca alebo tímu poskytovať starostlivosť o
zdravie a welfare.
• Kolegialita vyžaduje otvorenú, úprimnú ale úctivú komunikáciu a
rozpoznanie našich vlastných a kolegových schopností a oblasti špecializácie, ale aj technických alebo profesijných oblastí, ktoré si môžu
vyžadovať podporu.
• Konštruktívna odozva je v produktívnej komunikácii zásadnou. Kolegom
by sme mali asistovať pri dosiahnutí klinických zručností a sebavedomia, a v prípade potreby alebo na požiadanie poskytnúť adekvátnu podporu a dozor.
• Jasná a stručná komunikácia medzi členmi tímu je pre zdravie a pohodu
pacienta rozhodujúca. Odoslanie kolegovi v rámci vlastného alebo na
iné pracovisko vyžaduje včasné, transparentné odoslanie úplných relevantných klinických informácií pacienta spôsobmi, ktoré dodržiavajú
zásady dôvernosti a rešpektujú všetky právne predpisy.

• Kolegialita si vyžaduje vnímanie zdravia, pohody a bezpečnosti našich
kolegov. Veterinárom, ktorí majú skutočné obavy týkajúce sa kolegovho
správania, pohody alebo spôsobilosti pracovať, by malo byť slobodne
umožnené dôverne upozorniť nadriadeného alebo príslušné zdravotné
alebo regulačné úrady, bez strachu z osobného alebo profesionálneho
postihu.
• Kolegu snažiaceho sa správať podľa zákona alebo pravidiel by sme mali
maximálne podporiť. Nikdy by sme ho však nemali pred klientom, verejnosťou alebo iným kolegom znevážiť.
• Vyriešenie sporu kolegiálnym spôsobom vyžaduje otvorenú, úprimnú a
úctivú komunikáciu a/alebo mediáciu. Pri riešení konﬂiktov môžu byť
užitoční aj nestranní arbitri ako sú profesijné asociácie alebo štatutárne
veterinárne orgány.
• Účasť na celoživotnom vzdelávaní a s tým súvisiace sociálne interakcie
poskytujú nielen príležitosť osviežiť si a aktualizovať profesionálne vedomosti, ale aj zlepšiť dialóg a vzťahy s kolegami a pomáha rozvinúť
kultúru rešpektu a vzdelávania.
• Kolegialita uznáva, že jednotnú veterinárnu profesiu môže v mene a pre
úžitok všetkých členov zastupovať jeden hlas/osoba. Profesijné
spoločnosti informujú verejnosť o veciach súvisiacich so zdravím a welfare zvierat, pomáhajú propagovať hodnoty a prestíž veterinárnej profesie v rámci komunít, jednajú, v mene všetkých veterinárov, s regulačnými
orgánmi a komerčnými objektmi. Členstvo a aktívna participácia v
takýchto spoločnostiach podporuje kolegialitu a slúži k prospechu
všetkých členov veterinárnej profesie.eferred to as the WSAVA Veterinary
Affirmation
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FECAVA
Federácia asociácií veterinárnych lekárov spoločenských zvierat reprezentuje
prostredníctvom svojich členských asociácií viac ako 25000 veterinárnych
lekárov malých zvierat z 39 európskych krajín. FECAVA sa snaží zlepšiť veterinárnu starostlivosť prostredníctvom profesijného rozvoja. Je aj hlasom zastupujúcim problémy spoločenských zvierat na európskej úrovni a úzko
spolupracuje s ostatnými európskymi veterinárnymi organizáciami a partnermi.

WSAVA
Cieľom WSAVA je celosvetové zlepšenie zdravia a welfare spoločenských
zvierat prostredníctvom vytvorenia vzdelanej, oddanej a spolupracujúcej
svetovej komunity veterinárnych lekárov. Momentálne reprezentuje viac
ako 200000 veterinárov prostredníctvom 110 členských asociácií. Každoročný svetový kongres prináša svetovo rešpektovaných expertov prednášajúcich posledné poznatky vo všetkých aspektoch starostlivosti o
spoločenské zvieratá.
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