
Ветеринарна медицина



Якими якостями повинен володіти ветеринар:

 Розвинена спостережливість

 пам'ять

 логічне мислення

 терпіння і доброзичливе ставлення до тварин.



Ветеринарна медицина (від лат. veterinarius - доглядає за худобою, лікуючий худобу), область 
наукових знань і практичної діяльності, спрямованих на боротьбу з хворобами тварин, охорону

людей від зооантропонозів, випуск доброякісних в санітарному відношенні продуктів тваринництва
і рішення ветеринарно санітарних проблем захисту навколишнього середовища.

Ветеринарія об'єднує три умовні групи дисциплін:

1) ветеринарно біологічні, що вивчають будову і життєдіяльність здорового і хворого організму
тварин, збудників хвороб, вплив на організм лікарських засобів (нормальна і патологічна

морфологія і фізіологія тварин, ветеринарна мікробіологія, вірусологія, фармакологія і ін.);

2) клінічні, які вивчають хвороби тварин, способи їх розпізнавання, попередження і ліквідації
(епізоотологія та інфекційні хвороби, паразитології і інвазивні хвороби, внутрішні незаразні хвороби

тварин, ветеринарна хірургія, акушерство, гінекологія та ін.);

3) ветеринарно-санітарні, які вивчають вплив на організм зовнішніх факторів і проблеми
оптимізації середовища перебування тварин, а також поліпшення якості продуктів і сировини

тваринного походження (зоогігієна, ветеринарна санітарія, ветеринарно-санітарна експертиза). 
Ветеринарія тісно пов'язана з зоотехніком, медициною, хімією, біологією та іншими природними

науками.













Ветеринарна медицина порівняно недавно набула широкого поширення, наука ця далеко не нова. Згадки про лікування тварин можна знайти в 
багатьох текстах давнини, серед яких закони вавілонського царя Хаммурапі (пр. 2100 до н. е.),  цілий ряд індійських письмових джерел, датованих

1800–1200 рр. до н. е. Перша стаціонарна лікарня для тварин була побудована в Індії приблизно в 250 р. до н.е. е. під час правління царя Ашокі
(264–38 рр. до н. е.).

Тільки протягом останніх 200 років відбулося визнання ветеринарної медицини як науки, що вивчає хвороби тварин, питання підвищення їх
продуктивності та поліпшення їх здоров'я.

У другій половині XVIII століття в Європі з'явилися навчальні заклади, які займалися підготовкою виключно ветеринарів. Перша ветеринарна школа 
була заснована Клодом Буржела в Ліоні (Франція) в 1762 році. Зараз в більшості країн існують національні ветеринарні організації, наприклад

Британська ветеринарна асоціація (BVA), Американська асоціація ветеринарної медицини (AVMA). У 1863 році була заснована Всесвітня
ветеринарна асоціація (WVA). У 2005 році в світі налічувалося близько 500000 ветеринарів.

Основні функції ветеринарної медицини полягають у попередженні, лікуванні та контролі за нерозповсюдженням хвороб тварин. Сьогодні
профілактика захворювань здійснюється шляхом вакцинації, лікування – за допомогою ліків і хірургії, а контроль – за допомогою карантину (ізоляції

інфікованих тварин), підвищення вимог до чистоти та гігієни і евтаназії (безболісного умертвіння хворих тварин).

Ветеринарна медицина відіграє важливу роль в житті людей. По-перше, ветеринари лікують наших улюбленців – домашніх тварин, позбавляючи їх
від болю і страждань. 

В економічному плані ми багато в чому залежимо від тварин – вони дають нам безліч продуктів харчування (сир, молоко, м'ясо та ін.) і сировину
для промисловості (шкіра, вовна). Тварини часто служать для перевезення пасажирів і всіляких вантажів, а в деяких регіонах фермери досі орють і 
обробляють землю за допомогою волів або коней. Інші тварини (хорти, скакові коні, мешканці зоопарків та цирків) розважають людей, тим самим 

заробляючи гроші своїм власникам. Якщо допустити безконтрольне поширення хвороб серед тварин, багато людей зазнають значних збитків, а 
для населення країн це може означати недоїдання і голодну смерть.

З кількох сотень відомих на сьогоднішній день хвороб тварин близько 150 можуть передаватися людині. Зоонози (так називають ці хвороби) 
включають і стригучий лишай (грибкове захворювання, переносником якого можуть бути кішки та інші тварини), і пташиний грип, серйозне

захворювання, яке забрало не один десяток життів, а в 2005 році зафіксоване і в Європі. Щоб зменшити ризик зараження людей цими інфекціями, 
вкрай важливо вивчати і лікувати зоонози у тварин. Деякі ветеринари працюють в харчовій промисловості, де стежать за якістю продукції, що
випускається (молочних, м'ясних та інших продуктів харчування), щоб не допустити поширення інфекції і виявити підвищений вміст хімічних

речовин, які можуть становити небезпеку для здоров'я людини.

Крім цього, деякі хвороби тварин і людей мають багато спільного. Досліджуючи в лабораторії хворих тварин, вчені виявляють природу цих
захворювань, що нерідко допомагає розробити нові ліки. Наприклад, вірус імунодефіциту мавп, який вражає азіатських макак, дуже схожий на 

вірус імунного дефіциту людини (ВІЛ), здатний викликати захворювання СНІДом. Відомий також вірус імунодефіциту кішок. Вчені сподіваються, що
вивчення вірусів тварин дозволить знайти дієві засоби боротьби зі СНІДом та іншими інфекціями.



За останні роки ветеринарія, як і інші галузі медицини, досягла значних результатів у своєму розвитку. 

У сучасних ветеринарних клініках не тільки лікують переломи лап і проводять регулярні огляди та 

вакцинації, а й роблять складні операції, щоб врятувати життя чотириногого улюбленця сім'ї –

наприклад, навіть такі речі, як операція на відкритому серці. Звичайно, це можливо лише тоді, коли 

власник тварини може собі це дозволити, і тим не менше такі нововведення вражають.

Іноді собакам і кішкам призначають носіння контактних лінз, але не для виправлення гостроти зору, а 

як прозору пов'язку для більш ефективного загоєння після офтальмологічної операції. В іншому

випадку повіка може склеїтися з рогівкою (прозорою оболонкою, що покриває зіницю і райдужку

ока), що викликає сильний дискомфорт і нерідко призводить до сліпоти. Розвиток сучасних

технологій відкриває перед ветеринарною медициною необмежені можливості у лікуванні та 

попередженні хвороб тварин.





ДЯКУЮ ЗА 
ПЕРЕГЛЯД!


