CHĂM SÓC SỨC
KHỎE ĐỘNG VẬT
Các chi tiết cụ thể trong chăn nuôi động vật nuôi nhốt và
thực hành phúc lợi liên quan đến sức khỏe động vật.

SỨC KHỎE & CHĂM SÓC ĐỘNG VẬT
MỤC ĐÍCH
Để có kiến thức và hiểu biết về:
•
•
•

Tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho tất cả nhân viên.
Các chương trình thú y và phòng bệnh hiệu quả để đảm bảo thực hành chăm sóc sức khỏe tốt
nhất.
Tại sao hiểu sinh học của loài và nhu cầu cụ thể của loài là rất quan trọng để có thể nhận ra
các hành vi biểu thị sự đau đớn hoặc đau khổ.

MỤC TIÊU
•
•
•
•

 ánh giá tầm quan trọng của sức khỏe động vật tốt
Đ
như một thành phần của phúc lợi động vật tốt.
Nhận biết các thành phần của kiểm tra sức khỏe bằng
hình ảnh.
Xác định các chỉ số về cơn đau cấp tính và mãn tính ở
động vật vườn thú.
Xác định các yếu tố xác định tình trạng sức khỏe kém
và cách giảm thiểu chúng.

KẾT LUẬN
•

•

 hẩn đoán và điều trị thú y kịp thời là điều cần thiết để
C
giảm thiểu tác động của đau, thương tích hoặc bệnh
tật.
Phát triển các thực hành tốt về phúc lợi động vật sẽ
giảm thiểu khả năng xảy ra các kết quả sức khỏe kém,
lây truyền bệnh tật và thương tích.

KIỂM TRA SỨC KHỎE BẰNG MẮT LÀ GÌ?
Kiến thức và hiểu biết mà nhân viên chăm sóc động vật có liên quan đến các loài (và các cá thể)
trong phạm vi chăm sóc của họ là rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tốt và phúc lợi của
động vật nuôi nhốt.
Thực hiện kiểm tra sức khỏe bằng mắt thường xuyên cho động vật là một phần không thể thiếu
của kiến thức

và hiểu biết liên tục này.
Kiểm tra sức khỏe bằng mắt thường cho phép xác định, báo cáo kịp thời những bất thường về
sức khỏe hoặc hành vi và thực hiện bất kỳ hành động liên quan nào. Điều này sẽ giúp đảm bảo
các tiêu chuẩn liên tục tốt về phúc lợi động vật.

KIỂM TRA SỨC KHỎE THỊ
GIÁC
•
•

•

 iểm tra tất cả động vật hàng ngày thông
K
qua quan sát sức khỏe và hành vi.
Tuy nhiên, không sử dụng phương pháp
kiểm tra hàng ngày nếu nó có thể ảnh
hưởng tiêu cực đến động vật, chẳng hạn
như làm xáo trộn một giai đoạn của chu kỳ
sinh sản.
Nếu con vật được huấn luyện để tự giác
ngồi lên cân, việc cân con vật đó hàng tuần
hoặc hàng tháng có thể giúp xác định sớm
các vấn đề sức khỏe và đưa ra dấu hiệu tốt
về thể chất.
Là một người chăm sóc động vật, điều quan
trọng là bạn có thể nhận ra và quan sát các dấu
hiệu sức khỏe và phúc lợi tốt ở động vật của
bạn. Điều này bao gồm:

Hãy nhớ!
Kiểm tra sức khỏe bằng mắt thường nên
là một phần trong thói quen hàng ngày của
bạn. Đừng kiểm tra sức khỏe chỉ khi bạn
nghĩ rằng có thể có vấn đề, mà thay vào đó,
hãy đánh giá từng con hàng ngày để giúp
bạn xác định các dấu hiệu cảnh báo sớm.
Đảm bảo rằng bạn ghi lại dữ liệu để người
khác có thể truy cập (ví dụ: trong nhật ký
hàng ngày).
Biết động vật của bạn.
Học cách phát hiện chấn thương hoặc bệnh
tật bằng cách thường xuyên kiểm tra và ghi
lại những gì bạn quan sát được.

•
•
•
•
•
•

 ột con vật lanh lợi, cảnh giác, phản ứng
M
với những kích thích mới hoặc bất ngờ.
Tình trạng thể chất của con vật tốt.
Không có đau đớn, bệnh tật, chấn thương
hoặc đau khổ.
Phát triển và biểu hiện các hành vi tự nhiên.
Mức độ tăng trưởng, phát triển, sinh sản và
tuổi thọ bình thường.
Tương tác tích cực với môi trường và các
hành vi bình thường (ví dụ: nghỉ ngơi và vui
chơi).

NHẬN BIẾT ĐAU - CẦN NHÌN GÌ
Chúng ta phải chú ý đến hành vi và mức độ hoạt động của động vật, đồng thời điều tra bất kỳ thay
đổi nào trong hành vi có thể liên quan đến cơn đau. Đau có thể được chia thành hai loại:
Đau cấp tính - cơn đau ngắn hạn, thường là do chấn thương hoặc phẫu thuật. Cơn đau này dễ
nhận biết hơn vì chúng ta có thể nhìn thấy vết thương, hoặc nhận thấy một dấu hiệu cụ thể như
đột ngột què.
Đau mãn tính - cơn đau kéo dài thường phát triển chậm theo thời gian và có thể khó phát hiện vì
động vật có thể thay đổi hành vi của mình để che giấu cơn đau. Nó có liên quan đến các vấn đề
sức khỏe thoái hóa như viêm xương khớp, bệnh răng miệng, bệnh về mắt hoặc da.
PHẢI THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG NGAY LẬP TỨC NẾU MỘT CON VẬT BỊ THƯƠNG HOẶC
KHÔNG KHỎE HOẶC NẾU PHÚC LỢI XẤU ĐƯỢC XÁC ĐỊNH VÀO BẤT CỨ LÚC NÀO.
Báo cáo với người giám sát hoặc nhân sự cấp cao của bạn và hỏi ý kiến bác sĩ thú y.

THƯƠNG TẬT HOẶC BỆNH
TẬT
Một con vật hoang dã bị bệnh hoặc bị thương thường
che giấu những dấu hiệu rõ ràng của việc bị bệnh. Đây
là lý do tại sao điều quan trọng là phải rất chú ý đến
những thay đổi nhỏ nhất trong vận động, tình trạng cơ
thể và da, chế độ ăn uống hoặc hành vi khác với những
gì bình thường của cá thể đó. Các loài khác nhau sẽ
cho thấy rằng chúng không khỏe theo những cách khác
nhau. Ví dụ: một động vật xã hội có thể ngừng tương tác
với những con khác trong nhóm và có thể bị bắt nạt.
Điều quan trọng là bạn phải biết động vật của mình và
có thể biết được chúng có hoạt động không bình thường
hay không. Nếu một con vật mà bạn đang chăm sóc có
bất kỳ dấu hiệu nào trong số những dấu hiệu này, bạn
nên thông báo cho bác sĩ thú y ngay lập tức:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ôn mê, ngủ quá nhiều hoặc trầm cảm.
H
Tổn thương như què hoặc trầy xước.
Nôn mửa.
Mức độ gây hấn bất thường.
Giảm tương tác xã hội trong một loài xã
hội bình thường.
Mâu thuẫn xã hội.
Ẩn trong một khoảng thời gian dài.
Chải lông quá kỹ (có thể có ký sinh trùng).
Giảm cảm giác thèm ăn.
Các hành vi lặp đi lặp lại bất thường.

Đôi khi rõ ràng là một con vật không khỏe
mạnh, nhưng những lúc khác, một con vật
sẽ cố gắng che giấu rằng nó không khỏe.
Biểu hiện bệnh tật trong tự nhiên sẽ khiến
chúng có nguy cơ bị săn mồi hoặc bị cạnh
tranh. Điều quan trọng là phải biết con vật
của bạn để bạn có thể dễ dàng và nhanh
chóng phát hiện ra bất kỳ thay đổi nào
đối với hành vi của chúng có thể cho thấy
sức khỏe kém. Động vật thỉnh thoảng sẽ
bị thương nhẹ, nhưng điều quan trọng là
có thể nhận biết được khi nào nên hành
động với chúng.

Hỏi: Làm thế nào bạn xác định được nếu một trong những con vật của bạn
bị đau? Các bước tiếp theo của bạn sẽ là gì để giúp đỡ con vật đó?

KIỂM TRA SỨC KHỎE THỊ GIÁC HÀNG NGÀY
MẮT. Chúng có trong, sáng, không bị dịch tiết và phản ứng
với môi trường không?

TAI & MŨI. Chúng không bị dịch tiết và không có mảnh vụn,
ví dụ: lột da ở bò sát. Thẻ đeo tai có còn không (nếu được sử
dụng)? Có dấu hiệu bị thương không? Vị trí của tai mà có thể
chỉ ra việc đau đớn có thay đổi không?

MIỆNG/RĂNG/MỒM. Có vết loét nào trên miệng, răng bị gãy,
hoặc mỏ mọc um tùm, bị hư hỏng hoặc bị thương không?
Có dấu hiệu đau khi ăn không?

MÓNG/VUỐT/SỪNG Chúng có mọc um tùm, hư hỏng, nứt
vỡ hoặc cản trở chuyển động không? Chúng có cần cắt tỉa/
tạo ra hình thù hoặc bổ sung các đồ vật hoặc chất nền để
giúp chúng bị mòn trong vỏ bọc không?
DY CHUYỂN. Con vật có di chuyển và hoạt động bình
thường không? Có đi khập khiễng hay thay đổi dáng đi
không? Con vật có dấu hiệu đau khi di chuyển hoặc miễn
cưỡng khi chịu trọng lượng lên một chi cụ thể?
MÀU/DA/LỖ CHÂN LÔNG/ĐIÊU KHẮC. Bộ lông có sáng
bóng, đều và không có ký sinh trùng không? Lông có mượt
mà và đồng đều không? Có vảy nào không đúng vị trí hoặc
vảy giữ lại từ nhà kho không? Có bất kỳ sự phát triển, trầy
xước hoặc các dấu hiệu thương tích khác không? Có bất kỳ
thiệt hại nào đối với vây, xúc tu hoặc ăng-ten không?
THÂN SAU CỦA ĐỐNG VẬT/PHÂN. Phần thân sau có sạch
ký sinh trùng và sạch phân không? Phân có bình thường và
có hình dạng rõ ràng không?

ĐIỀU KIỆN CƠ THỂ. Định nghĩa cơ bắp và tình trạng thể
chất chung của cơ thể có bình thường và khỏe mạnh không?

BIỂU ĐỒ PHÂN
PHÂN TÍCH
PHÂN

Bạn có thể hiểu rất nhiều về sức khỏe của một con vật từ phân của
nó. Trong khi dọn sạch nó, bạn nên kiểm tra xem nó có bình thường
về màu sắc và độ đặc không. Những thay đổi có thể chỉ ra một vấn
đề sức khỏe hoặc dinh dưỡng cần được điều tra và có thể thực hiện
điều chỉnh chế độ ăn uống. Chế độ ăn quá cao hoặc quá thấp trong
một thành phần dinh dưỡng cụ thể có thể gây ra sự thay đổi độ đặc
của phân, ví dụ, phân rắn chắc bình thường có thể trở nên lỏng hơn.
Cần biết rằng các khía cạnh khác cũng có thể có tác động. Ví dụ,
cho ăn củ dền sẽ khiến phân có màu đỏ! Nên kiểm tra phân hai lần
một năm để kiểm tra các bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng.
Dưới đây là một ví dụ về biểu đồ phân. Ví dụ này cho thấy cách bạn
có thể phân loại và so sánh những gì bạn đang thấy ở một loài.
Các biểu đồ này cũng có thể là một công cụ huấn luyện hữu ích cho
các nhân viên chăm sóc động vật ít kinh nghiệm.

Biểu đồ chấm điểm theo phân của Bongo (Tragelaphus eurycerus) - được tạo bởi Rachel Puncher.

1 - Tối ưu. Lá thân như những viên nhỏ
chắc, chắc và khô.

4 - Lá thân thành chùm lớn. Kết
cấu khá dạng sợi.

2 - Các viên nhỏ riêng lẻ nhưng ẩm ướt, không hình thành
và vón cục. Sẽ giữ hình thức của chúng nhưng dính khi
chạm vào.

5 - Dường như là một khối. Kết
cấu lỏng lẻo, không giữ kết cấu
khi cầm lên.

3 - Các viên vẫn trong nhưng kết thành từng
cục dính và khi sờ vào rất dính.

6 - Cần cố gắng để đào thải ra
khỏi cơ thể. Không có hình dạng
xác định, để lại cặn rất dính và rơi
ra khi nhặt.

7 - Dễ dàng rơi khỏi cơ thể, bắn tung
tóe trên mặt đất, rất lỏng, không có
kết cấu và cực kỳ dính. Dính trên
người con vật.

Các loài không phải động vật có vú - Nếu bạn nhận thấy sự thay đổi đột ngột về màu sắc, kết cấu
hoặc mùi phân ở các loài bò sát và chim, điều này có thể cho thấy một vấn đề mà bạn có thể cần
đến sự can thiệp của thú y. Ví dụ, ở nhiều loài bò sát có nguồn gốc từ các vùng sa mạc, chất bài
tiết phải tương đối khô nên tiêu chảy rõ ràng có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe. Tuy
nhiên, nhiều loài trong số này cũng có thể sử dụng chất bài tiết lỏng như một cơ chế bảo vệ trong
các tình huống căng thẳng. Các loài chim, bò sát và lưỡng cư đều bài tiết nước tiểu và phân từ
một lỗ mở, đó là lý do tại sao phân của những loài này có cặn trắng.

CHĂM SÓC LÃO KHOA
Nhiều loài động vật sống lâu hơn trong điều kiện nuôi nhốt so với đồng loại hoang dã, do giảm
áp lực trong tự nhiên. Những điều này có thể bao gồm sự cần thiết phải tìm đủ nguồn lực để duy
trì bản thân và không có nguy cơ bị tấn công bởi một kẻ săn mồi. Trong điều kiện nuôi nhốt, việc
cung cấp dinh dưỡng tốt, môi trường an toàn và chăm sóc y tế có thể kéo dài tuổi thọ. Chăm sóc
động vật già có thể là một thách thức vì chúng sẽ trải qua những thay đổi về thể chất và tinh thần
khi chúng già đi. Những thay đổi này sẽ đòi hỏi phải cân nhắc nhiều hơn về mặt chăn nuôi để đảm
bảo có được một tiêu chuẩn phúc lợi tốt trong suốt cuộc đời của chúng.
Một số bệnh phổ biến nhất liên quan đến các khía
cạnh thể chất của quá trình lão hóa được liệt kê dưới
đây.
• Các vấn đề về răng miệng như gãy răng, bệnh
nướu răng và mất răng.
• Trì trệ và giảm mức độ hoạt động.
• Thoái hóa khớp và suy giảm khả năng vận động.
• Một sự thay đổi trong thành phần cơ thể, ví dụ:
giảm khối lượng cơ và tăng lượng mỡ trong cơ thể.
• Tăng khả năng phát triển bệnh tật.
• Tình trạng da, lông vũ hoặc lông trên thân kém
hơn.
• Đau đớn.
Ngoài ra, những thay đổi về tinh thần như suy giảm
dần chức năng nhận thức và cảm giác cũng như thay
đổi chu kỳ giấc ngủ, cảm giác thèm ăn và hành vi xã
hội cũng có thể xảy ra.
Quản lý những thay đổi này thông qua quan sát và đánh giá sức khỏe là rất quan trọng, cũng như
đảm bảo rằng động vật cao tuổi vẫn có cơ hội để giải quyết vấn đề, đưa ra lựa chọn và thực hiện
các hành vi bổ ích. Điều quan trọng nữa là đảm bảo rằng chuồng trại đáp ứng các nhu cầu khác
nhau của động vật trong suốt cuộc đời của chúng. Quản lý cơn đau bằng thuốc nên được thảo
luận với bác sĩ thú y và liên tục đánh giá hiệu quả. Thực phẩm chức năng có thể giúp giảm bớt
các triệu chứng của thoái hóa khớp và việc trình bày thức ăn có thể giúp bạn kiểm soát các vấn
đề về răng miệng một cách nào đó.

Đánh giá chất lượng cuộc sống
Khi động vật già đi, chất lượng cuộc sống của chúng có thể bị
ảnh hưởng bởi nhiều vấn đề sức khỏe. Phúc lợi của một cá
thể bị tổn hại do sức khỏe thể chất hoặc tâm lý kém. Nhân viên
chăm sóc động vật và bác sĩ thú y phải liên tục đánh giá chất
lượng cuộc sống của động vật. Đánh giá thường xuyên có thể
giúp quyết định khi nào các vấn đề lão khoa không thể kiểm
soát được nữa thông qua các hoạt động chăn nuôi và y học.
Nếu chất lượng cuộc sống liên tục bị suy giảm, thì cần phải
xem xét đến an tử.

Hỏi: Bạn dự định đánh giá và đo lường chất lượng cuộc sống của
một con vật đang già đi tại cơ sở của bạn như thế nào?

CHĂM SÓC Y TẾ PHÒNG NGỪA
Là một người chăm sóc động vật, bạn nên thường xuyên tham khảo ý kiến của
người quản lý hoặc bác sĩ thú y tại chỗ hoặc địa phương để đảm bảo việc điều
trị và chăm sóc thú y phù hợp được thực hiện. Sẽ hữu ích khi nghĩ về những
điều sau đây trong quá trình tham vấn thú y của bạn:
•
•
•
•
•
•
•
•


Xem
xét tất cả các cá thể bạn chăm sóc và nhu cầu sức khỏe cụ thể của chúng có thể là gì
(ví dụ: động vật cao tuổi, đang cho con bú, đang phục hồi sau chấn thương, v.v.).
Xem xét các bệnh thường xảy ra ở quốc gia của bạn hoặc được tìm thấy ở loài cụ thể đó.
Đảm bảo áp dụng các quy trình kiểm tra sức khỏe bao gồm xét nghiệm nước tiểu, phân và
máu.
Thường xuyên đi khám bác sĩ thú y nếu không có bác sĩ thú y tại chỗ.
Lưu giữ hồ sơ sức khỏe chi tiết đầy đủ cho tất cả động vật mà bạn chăm sóc để bạn có thể
dễ dàng chia sẻ thông tin với nhóm hỗ trợ thú y của mình.
Xem xét các bệnh mãn tính có thể cần các phương pháp điều trị khác nhau đối với các vấn
đề sức khỏe cấp tính, ví dụ: viêm khớp mãn tính.
Việc khám nghiệm tử thi đối với bất kỳ động vật nào chết trong cơ sở phải do
bác sĩ thú y tiến hành.
Xem xét hồ sơ sức khỏe lịch sử để xác định các vấn đề đang diễn
ra/lâu dài.

QUẢN LÝ THÚ Y
Chẩn đoán và điều trị thú y kịp thời là rất quan trọng để giảm thiểu tác động của đau, thương
tích và bệnh tật ở động vật mà bạn chăm sóc.
Thông tin liên lạc rõ ràng giữa nhân viên thú y và nhân viên có thẩm quyền là rất quan trọng.
Việc điều trị thú y chỉ được thực hiện bởi nhân viên thú y có chuyên môn phù hợp, những
người có năng lực chuyên môn để thực hiện việc này hoặc dưới sự hướng dẫn và chỉ dẫn của
nhân viên thú y có chuyên môn nếu thích hợp. Nhân viên thú y có nghĩa vụ pháp lý để đảm bảo
sức khỏe và phúc lợi của tất cả các động vật do họ chăm sóc.
Thuốc cho thú y phải được bảo quản theo quy định của pháp luật địa phương. Hạn sử dụng
nên được kiểm tra và không nên sử dụng thuốc quá hạn sử dụng. Cần có các quy trình an toàn
để xử lý và sử dụng tất cả các loại thuốc/thuốc.
Cần có cơ sở thú y để khám, chẩn đoán và điều trị an toàn cho động vật, có phòng chuyên
dụng có bàn khám, nước nóng lạnh, đèn chiếu sáng, nguồn điện và bảo quản an toàn tất cả các
thiết bị, thuốc thú y.

Hỏi: Làm thế nào để bạn thông báo những lo lắng về sức khỏe với bác sĩ thú y của
bạn? Phương pháp này có hiệu quả trong việc đảm bảo các lo lắng về sức khỏe
được khắc phục nhanh chóng không?

QUẢN LÝ THUỐC
Mặc dù điều quan trọng cần nhớ là các chuyên gia được huấn
luyện như bác sĩ thú y phải là người quản lý thuốc qua đường
tiêm, nhưng nhân viên chăm sóc động vật có thể biết cách sử
dụng thuốc uống vì điều này đôi khi được yêu cầu hàng ngày.
Huấn luyện động vật của bạn về điều này và tự nguyện chấp
nhận điều trị thú y giúp bạn quản lý dễ dàng hơn và giảm bớt
căng thẳng cho động vật.
Hãy nhớ: huấn luyện củng cố tích cực dẫn đến các hành vi
tuân thủ. Sự trừng phạt và sự kiềm chế mạnh mẽ dẫn đến
những hành vi né tránh vừa gây căng thẳng và đôi khi nguy
hiểm.

Khi cho động vật uống thuốc, tốt nhất bạn
nên giấu nó trong một món ăn yêu thích.
Món ăn này phải có giá trị thưởng rất cao
đối với động vật (ví dụ: mật ong cho gấu).
Cố gắng tránh đưa ra cùng một cách điều trị
mỗi ngày trong suốt quá trình điều trị vì con
vật càng nhận được nhiều thì giá trị phần
thưởng mà nó nhận được càng ít đi, đặc
biệt là khi chúng có mùi vị của thuốc. Đôi khi
nên tách cá thể ra khỏi nhóm để đảm bảo
nó nhận được toàn bộ liều lượng.

Thuốc có thể ở dạng viên, bột hoặc lỏng. Các viên
nang đôi khi có thể được tách ra để lấy bột bên
trong, điều này có thể giúp dễ dàng sử dụng hơn
mặc dù hãy kiểm tra với bác sĩ thú y trong trường
hợp điều này làm thay đổi hiệu quả của thuốc. Tìm
hiểu loại thuốc mà động vật của bạn có thể dùng
nhiều hơn và cách tốt nhất để giấu chúng.

HUẤN LUYỆN CHĂM SÓC
THÚ Y

Huấn luyện động vật của bạn tự nguyện tham
gia vào việc chăm sóc sức khỏe của chúng có
thể làm cho các quy trình dễ dàng hơn nhiều.
Sử dụng huấn luyện củng cố tích cực, bạn có
thể huấn luyện cho:
• Rút máu trong khi tỉnh táo.
• Chụp X-quang và siêu âm trong khi tỉnh táo.
• Kiểm tra chân và cắt móng khi tỉnh táo.
• Cắt tỉa và định hình mỏ/móng khi tỉnh táo.
• Cân động vật.
• Tiêm/chủng ngừa.
• Quản lý thuốc nhỏ mắt.
• Xây dựng lòng tin (cho bạn và bác sĩ thú y).
Huấn luyện sử dụng hình phạt là không thể
chấp nhận được.

Ảnh của James Bibby

CÁC GIAO THỨC AN TOÀN SINH HỌC
An toàn sinh học là một loạt các biện pháp nhằm bảo vệ chống lại sự xâm nhập và lây lan
của sâu bệnh. An toàn sinh học đầy đủ là rất quan trọng đối với sức khỏe và phúc lợi an
toàn của động vật, cũng như cho nhân viên và khách tham quan vườn thú. Khi xem xét các
giao thức an toàn sinh học của bạn, hãy suy nghĩ về những điều sau:
•

•

•
•

•
•

 iệc kiểm dịch động vật mới là cần thiết để bảo vệ sức khỏe và phúc lợi động vật đang nuôi.
V
Điều này sẽ ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và cho phép kiểm tra kỹ lưỡng những động
vật mới đến. Tất cả các động vật trong diện kiểm dịch cần được kiểm tra đầy đủ để đánh giá
tình trạng sức khỏe của chúng trước khi chúng được đưa vào cơ sở và trước khi gặp các
động vật khác. Có thể hướng dẫn cần tối thiểu là 30 ngày trong thời gian cách ly. Phải tuân
thủ nghiêm ngặt vệ sinh cá thể cho nhân viên chăm sóc động vật, cũng như hoàn toàn cách ly
giữa động vật đã được kiểm dịch và chưa được kiểm dịch.
Một chương trình kiểm soát dịch hại an toàn và hiệu quả phải được thực hiện trong đó cũng
xem xét các phương pháp đạo đức nhất để tiêu diệt nhân đạo. Các phương pháp này không
được gây hại cho các loài không phải mục tiêu và không gây ra bất kỳ đau đớn hoặc đau khổ
quá mức nào cho các loài mục tiêu.
Xác động vật phải được xử lý và tiêu hủy đúng cách.
Nhân viên phải mang thiết bị bảo vệ cá thể thích hợp (ví dụ: găng tay, bao ủng, v.v.) bất cứ khi
nào cần thiết để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua động vật tiềm ẩn, một căn bệnh
có thể truyền từ động vật sang người. Trang thiết bị bảo hộ cũng sẽ ngăn ngừa sự lây truyền
của chứng bệnh tái phát ngược, một căn bệnh có thể truyền từ người sang động vật.
Nhân viên nên báo cáo với người giám sát của họ nếu họ bị ốm với bất kỳ bệnh nhiễm trùng
nào mà họ tin rằng có thể đến từ hoặc được truyền cho một con vật mà họ chăm sóc.
Nhân viên nên tuân theo tất cả các quy trình của tổ chức tại mọi thời điểm, báo cáo cho người
giám sát của chúng nếu họ có bất kỳ mối quan tâm nào.
Mặc dù khu vực cách ly sẽ không được
hiển thị cho du khách, nhưng điều quan
trọng vẫn là đảm bảo rằng khu vực đó cung
cấp cho tất cả các nhu cầu hành vi của
động vật mà nó đang nuôi nhốt. Điều này
có thể đáp ứng nhu cầu leo trèo của một
loài linh trưởng, nhu cầu bơi lội của cá sấu
hoặc nhu cầu đậu của một loài chim.
Các khu vực cách ly phải được khử trùng
kỹ lưỡng từ khi một con vật chuyển ra
ngoài và một con khác chuyển đến. Điều
này bao gồm tất cả các đặc điểm của
chuồng trại như đồ chơi, dụng cụ cho ăn,
sàn nhà và giường. Nên thay mới hoàn
toàn hoặc khử trùng đồ trải giường như
rơm hoặc thảm mềm cho bất kỳ con vật
mới nào được đưa đến.

Bạn có biết các quy trình an toàn sinh học tại cơ sở của bạn là gì không? Bạn
có nghĩ rằng chúng có đủ để bảo vệ động vật và nhân viên không?

TÓM TẮT
Việc có thể tiến hành kiểm tra sức khỏe cho những con vật mà bạn đang chăm sóc là vô cùng
quan trọng vì chăm sóc sức khỏe kém là một yếu tố góp phần đáng kể vào phúc lợi kém. Những
quan sát đơn giản và việc biết được các loài cụ thể và hành vi của từng con vật, có thể giúp
nhanh chóng xác định xem con vật đang bị đau hay đang chịu đựng.
Điều rất quan trọng là phải có mối quan hệ tốt với bác sĩ thú y của bạn và đảm bảo rằng họ được
thông báo sớm nhất có thể nếu bạn nghĩ rằng một con vật cần được kiểm tra. Không thông báo
cho bác sĩ thú y có thể dẫn đến việc con vật đó bị đau thêm hoặc thậm chí chết. Việc thiết lập một
hình thức liên lạc thường xuyên giữa sở thú và bác sĩ thú y nên được coi là việc làm bình thường.
Việc ngăn ngừa tình trạng sức khỏe kém ngay từ đầu là rất quan trọng - tiến hành kiểm tra sức
khỏe hàng ngày, đảm bảo lưu giữ hồ sơ sức khỏe cập nhật và có kiến thức về các bệnh đã biết
là một bước khởi đầu tốt. Làm việc với bác sĩ thú y của bạn để kiểm tra sức khỏe thường xuyên,
không xâm lấn cũng có thể ngăn ngừa bệnh tật và đảm bảo một cá thể hoặc quần thể khỏe mạnh.
Biết động vật của bạn - hiểu nhu cầu và hành vi cá thể của chúng sẽ giúp bạn ngăn ngừa thương
tích, xác định bệnh tật hoặc sức khỏe kém và đảm bảo chúng được điều trị và chăm sóc thích hợp
có thể được cần thiết.

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN NHỚ
•
•

•
•
•
•

•

Kiểm tra sức khỏe có thể không xâm lấn và đơn giản.
Kiểm tra sức khỏe bằng mắt thường nên là một phần trong thói quen hàng ngày của bạn với tư
cách là người chăm sóc động vật. Biết được nhu cầu và hành vi cá thể của con vật của bạn có
thể giúp xác định vấn đề nhanh hơn.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh - hãy biết cách ngăn ngừa bệnh tật hoặc thương tích diễn ra.
Thiết lập đường dây liên lạc tốt giữa sở thú của bạn và bác sĩ thú y để đảm bảo động vật được
kiểm tra và chăm sóc thường xuyên.
Để ý những dấu hiệu rõ ràng của tình trạng sức khỏe kém, nhưng hãy nhớ rằng một số loài
động vật sẽ cố gắng che giấu rằng chúng đang bị bệnh.
Quan sát là chìa khóa để đảm bảo sức khỏe động vật tốt. Quan sát sức khỏe thể chất cũng
như sức khỏe tâm lý của con vật thông qua các quan sát hành vi là rất quan trọng. Phân cũng
có thể cho bạn biết nhiều điều về sức khỏe của động vật.
Các quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt là điều cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Mặc dù các khu vực phải dễ dàng làm sạch và khử trùng, quyền lợi của động vật vẫn nên
được xem xét. Ví dụ, nhu cầu hành vi cũng phải được đáp ứng trong cơ sở cách ly thông qua
việc cung cấp làm giàu về mặt môi trường và hành vi.

CÂU HỎI NHANH

Thú y
•
•
•
•

•
•
•
•

 hững dấu hiệu nào cho thấy một con vật có sức khỏe tốt? Bạn sẽ kiểm tra điều
N
này bao lâu một lần?
Những dấu hiệu cho thấy một con vật đang ở trong tình trạng sức khỏe kém? Bạn
sẽ kiểm tra điều này bao lâu một lần?
Bạn sẽ bao gồm những gì trong kiểm tra sức khỏe hàng ngày của bạn? Khi nào
bạn tránh tiến hành kiểm tra sức khỏe hàng ngày?
Bạn cần phân tích những khía cạnh nào của phân để hiểu thêm về sức khỏe cá
thể của mỗi con vật? Làm thế nào bạn có thể dễ dàng so sánh các phát hiện giữa các
nhân viên?
Những chỉ số hành vi nào có thể chỉ ra một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn? Bạn sẽ làm
gì nếu bạn nhận thấy một cái?
Bạn có biết bác sĩ thú y của bạn là ai không? Làm thế nào bạn thông báo với họ rằng
một con vật bị bệnh?
Bạn có thể dễ dàng tách ra một con vật bị bệnh để điều trị nó không? Nếu không,
kế hoạch dự phòng của bạn là gì?
Làm thế nào bạn có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật và thương tích xảy ra cho động
vật do bạn chăm sóc?

An toàn sinh học
•

•

 ạn có hiểu khái niệm về an toàn sinh học và cách các quy trình này được áp
B
dụng tại vườn thú của bạn không? Nếu không, bạn có biết nơi để tìm thêm thông tin
về nó?
Bạn có biết cách cơ sở của bạn xử lý xác động vật một cách an toàn không? Tại
sao điều này lại quan trọng đối với nhân viên chăm sóc động vật?

Cách ly
•

•

•

 ạn sẽ thực hiện những biện pháp nào để đảm bảo có đủ khu vực cách ly để ngăn
B
chặn dịch bệnh lây lan? Bạn có thể làm gì để cải thiện mức độ công hiệu và hiệu quả
của quá trình này không?
Bạn sẽ mặc những loại quần áo nào để bảo vệ bản thân và ngăn ngừa dịch bệnh
lây lan trong khu vực cách ly? Bạn có đủ nguồn cung cấp những vật dụng này và
không gian an toàn để vứt bỏ chúng khi bạn ra khỏi khu vực cách ly không?
Tại sao các khu vực cách ly lại là một khía cạnh quan trọng để đảm bảo một tiêu
chuẩn tốt về phúc lợi động vật trong toàn bộ cơ sở?

CÁC HOẠT ĐỘNG
A) ĐI ĐẾN MỘT KHU CHUỒNG NHỐT TRONG SỞ THÚ CỦA
BẠN. TIẾN HÀNH KIỂM TRA SỨC KHỎE QUAN SÁT, GHI
LẠI NHỮNG GÌ BẠN SẼ QUAN SÁT ĐƯỢC. NHỮNG ĐIỀU
CẦN CÂN NHẮC:
•

•

•

•
•

•
•

 ÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN DỄ DÀNG QUAN SÁT CON VẬT NÀY/NHỮNG CON VẬT NÀY? HÃY
L
CÂN NHẮC XEM BẠN CÓ THỂ QUAN SÁT TẤT CẢ CÁC CON VẬT TRONG MỘT NHÓM HAY
KHÔNG VÀ NẾU KHÔNG, BẠN CÓ THỂ KHẮC PHỤC ĐIỀU NÀY BẰNG CÁCH NÀO?
Q UAN SÁT CÓ PHẢI LÀ KHÔNG XÂM PHẠM KHÔNG? SỰ HIỆN DIỆN CỦA BẠN CÓ ẢNH
HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG? NÓ LÀ MỘT TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC HAY TIÊU
CỰC?
C ON VẬT CỦA BẠN NÊN Ở TRONG TÌNH TRẠNG NÀO? BẠN CÓ BIẾT MỘT LOÀI KHỎE MẠNH
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? BẠN NÊN TÌM KIẾM NHỮNG CHỈ SỐ SỨC KHỎE NÀO? BẠN
BIẾT GÌ VỀ LOÀI NÀY - CHÚNG CÓ NHU CẦU DINH DƯỠNG, THỂ CHẤT HOẶC HÀNH VI CỤ
THỂ NÀO KHÔNG?
BẠN ĐANG QUAN SÁT THẤY NHỮNG HÀNH VI BẤT THƯỜNG NÀO - ĐÂY CÓ PHẢI LÀ SỨC
KHỎE KÉM KHÔNG?
BẠN CÓ THỂ NHÌN THẤY VẾT THƯƠNG NÀO KHÔNG? HÃY NHỚ RẰNG CHẤN THƯƠNG CÓ
THỂ RÕ RÀNG (CHẲNG HẠN NHƯ VẾT CẮT) HOẶC ÍT RÕ RÀNG HƠN (CHẲNG HẠN NHƯ
QUÈ). BẠN SẼ CẦN CÓ THỂ QUAN SÁT CON VẬT CỦA MÌNH TRONG MỘT KHOẢNG THỜI
GIAN ĐỦ DÀI VÀ SO SÁNH VỚI NHỮNG GÌ BẠN BIẾT LÀ BÌNH THƯỜNG ĐỐI VỚI CÁ THỂ ĐÓ.
BẠN CÓ THỂ THỰC HIỆN NHỮNG KIỂM TRA SỨC KHỎE NÀO KHÁC ĐỂ HỖ TRỢ CÁC QUAN
SÁT CỦA MÌNH?
BẠN ĐỊNH GHI LẠI NHỮNG QUAN SÁT NÀY NHƯ THẾ NÀO?

B) BẠN ĐÃ PHÁT HIỆN RẰNG HAI CON HỔ CỦA BẠN ĐÃ
ĐÁNH NHAU VÀ BÂY GIỜ BỊ THƯƠNG. CHỈ RA CÁCH BẠN
SẼ GHI LẠI, BÁO CÁO VÀ THEO DÕI VIỆC NÀY ĐỂ ĐẢM
BẢO CÁC CON VẬT ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ ĐÚNG. NHỮNG ĐIỀU
CẦN CÂN NHẮC:
•
•

•
•
•

•

 ẠN SẼ GHI LẠI NHỮNG VẾT THƯƠNG NHƯ THẾ NÀO?
B
BẠN TIN RẰNG VIỆC NÀY KHẨN CẤP ĐẾN MỨC NÀO? XEM XÉT XEM VẾT THƯƠNG NGHIÊM
TRỌNG HAY TRÊN BỀ MẶT. CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT CÓ BIỂU HIỆN LO LẮNG VỀ HÀNH VI
KHÁC KHÔNG?
BẠN SẼ BÁO CÁO THƯƠNG TÍCH NHƯ THẾ NÀO VÀ CHO AI? XEM XÉT NHỮNG BÁC SĨ THÚ
Y NÀO CÓ SẴN VÀ NẾU BẤT KỲ THÀNH VIÊN NÀO KHÁC CỦA NHÂN VIÊN CẦN BIẾT.
BẠN SẼ THEO DÕI THÔNG TIN NÀY NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐẢM BẢO ĐỘNG VẬT ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ
CHÍNH XÁC?
BẠN SẼ HỖ TRỢ NHÓM BÁC SĨ THÚ Y NHƯ THẾ NÀO TRONG VIỆC ĐIỀU TRỊ. XEM XÉT
NHỮNG GÌ SẼ CẦN THIẾT ĐỂ QUẢN LÝ VIỆC ĐIỀU TRỊ ĐỘNG VẬT - THUỐC, CÁCH LY, HỒ SƠ
CHI TIẾT, V.V.
H ÃY XEM XÉT CÁCH BẠN SẼ THEO DÕI TÌNH TRẠNG CỦA NHỮNG CON HỔ VÀ NGĂN NGỪA
THƯƠNG TÍCH TRONG TƯƠNG LAI.

CÁC HOẠT ĐỘNG
C) NẾU VƯỜN THÚ CỦA BẠN CÓ KHU VỰC CÁCH LY, HÃY
SẮP XẾP CHO PHÉP KIỂM TRA NÓ. BẠN CÓ NGHĨ RẰNG
NÓ CÓ ĐẦY ĐỦ VỀ CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN SINH HỌC?
BẠN MUỐN THAY ĐỔI ĐIỀU GÌ VỀ NÓ? CẢI TIẾN CÓ THỂ
ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?
•
•
•
•
•
•
•

 Ó BỒN NGÂM CHÂN VÀ THIẾT BỊ RỬA TAY Ở LỐI VÀO/LỐI RA KHÔNG?
C
CƠ SỞ CỦA BẠN CÓ CUNG CẤP THIẾT BỊ BẢO HỘ NHƯ KHẨU TRANG/QUẦN YẾM/GĂNG
TAY, V.V ... NẾU ĐƯỢC YÊU CẦU KHÔNG?
C ÁC ĐỘNG VẬT BÊN TRONG CÓ THỰC SỰ CÁCH LY VỚI NHAU KHÔNG?
N HU CẦU PHÚC LỢI CỦA CHÚNG VẪN ĐƯỢC ĐÁP ỨNG CHỨ?
C Ó CƠ SỞ XỬ LÝ CHẤT THẢI CỤ THỂ NÀO CHO KHU VỰC CÁCH LY ĐỂ NGĂN NGỪA Ô
NHIỄM CHÉO KHÔNG?
BẠN CÓ MỘT QUY TRÌNH THIẾT LẬP CHO KHU VỰC ĐỂ TẤT CẢ NHÂN VIÊN TUÂN THEO
KHÔNG?
BẠN CÓ ĐANG LƯU GIỮ HỒ SƠ CHÍNH XÁC TRONG KHU VỰC CÁCH LY KHÔNG?

D) MỘT CON VẬT ĐƯỢC BẠN CHĂM SÓC YÊU CẦU THUỐC
UỐNG HÀNG NGÀY NHƯNG CON VẬT ĐÓ KHÔNG TIN
TƯỞNG BẠN HOẶC BÁC SĨ THÚ Y. BẠN SẼ LẬP KẾ HOẠCH
NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐẢM BẢO CON VẬT NÀY ĐƯỢC UỐNG
THUỐC VÀ LÀM THẾ NÀO BẠN ĐẢM BẢO RẰNG VIỆC NÀY
ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO CÁCH THÚC ĐẨY PHÚC LỢI TỐT
CHO ĐỘNG VẬT?
•
•
•
•
•

•

 ẠN SẼ XÂY DỰNG LÒNG TIN VỚI CON VẬT NHƯ THẾ NÀO?
B
C Ó THỂ YÊU CẦU BÁC SĨ THÚ Y (HOẶC NHỮNG NGƯỜI LẠ VỚI CON VẬT) THAM GIA HUẤN
LUYỆN VÀ XÂY DỰNG LÒNG TIN ĐỂ CON VẬT BỚT ÁC CẢM VỚI NGƯỜI LẠ KHÔNG?
BẠN NÊN SỬ DỤNG LOẠI HÌNH HUẤN LUYỆN NÀO?
BẠN CÓ THỂ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ MÓN ĂN YÊU THÍCH ĐỂ GIẤU THUỐC CHO CÁ THỂ CỤ THỂ
ĐÓ KHÔNG?
SỰ TÁCH BIỆT CÓ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI CÁ THỂ TRONG QUÁ TRÌNH DÙNG THUỐC KHÔNG?
NẾU VẬY, BẠN SẼ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÀY NHƯ THẾ NÀO THEO CÁCH COI LÀ THỰC HÀNH
TỐT VỀ QUYỀN LỢI ĐỘNG VẬT?
C Ó CÁC DẠNG KHÁC NHAU CỦA CÙNG MỘT LOẠI THUỐC ĐỂ KIỂM TRA LOẠI THUỐC NÀO
MÀ CÁ THỂ DỄ CHẤP NHẬN NHẤT KHÔNG?

