Low-stress handling & Cooperative care
2 způsoby, jak udělat ošetření zvířete
Méně stresující
Pro všechny
Bezpečnější
zúčastněné
Jednodušší
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Low-stress handling

Cooperative care

Důraz na minimalizaci stresu zvířete

V obou případech je důležité připravit se na ošetření předem (než začnete manipulovat se
zvířetem), zacházet se zvířetem klidně a přátelsky, pozorovat jeho řeč těla (zejména projevy
strachu) a tomu přizpůsobovat postup.

Minimální fixace

Fixace, omezení pohybu, nemožnost kontrolovat, co se s ním děje - toto způsobuje zvířatům stres.
Zvíře se často nebrání ani tak samotnému ošetření, jako spíš nadměrné fixaci. Obě techniky jsou
proto založeny na co nejmenší možné fixaci zvířete.

Zvíře má dostatek času a prostoru na uklidnění

Každé zvíře ve veterinární ordinaci, nebo při ošetření veterinářem, či majitelem v terénu do jisté
míry prožívá stres. Pokud zvíře projde několika stresujícími událostmi krátce po sobě, každá další
stresující událost přilívá olej do ohně, až už je toho příliš a zvíře "zničehonic vybuchne": kousne,
kopne, škrábne, vyskočí do vzduchu a pokusí se utéct... Abyste tomu předešli, je důležité vnímat
řeč těla zvířete, postupovat jen tempem, které zvládá a pravidelně mu během ošetření dopřávat
krátké pauzy na uklidnění.

Můžete (a je to žádoucí), ale také
nemusíte používat odměny
Odměnami rozumějte potravu, případně hračky
(u psů a koček). Odměny pomáhají zvířeti
odpoutat pozornost a překonat strach. Zvíře si
spojí ošetření s odměnami, nebo možností získat
odměny a bude ho vnímat pozitivněji (tomu se
říká protipodmiňování).
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Zvíře v klidu toleruje
ošetření
(pasivní účast)
MVDr. Kateřina Junghansová

Zvíře se předem naučí konkrétní
chování, které usnadní jeho ošetření
Základem cooperative care, neboli ošetření
zvířete za jeho dobrovolné spolupráce, je trénink.
Zvíře se pomocí pozitivní motivace (za odměny,
bez nátlaku a většinou i bez fixace) učí
spolupracovat. Tento trénink (stejně jako jakýkoliv
jiný) vyžaduje čas a znalosti majitele, ale přináší
naprosto úžasné výsledky u (nejen) zvířat, která
mají s ošetřením problém.

Zvíře aktivně
spolupracuje při
ošetření
www.katerina-junghansova.cz
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