
	  
Konsultacja	  farmakologiczna	  
	  
W	  przypadku,	  gdy	  rozważane	  jest	  wsparcie	  terapii	  behawioralnej	  lekami,	  niezbędne	  jest	  
aktualne	  badanie	  krwi	  psa/kota:	  profil	  podstawowy	  (biochemia	  i	  morfologia)	  oraz	  profil	  
tarczycowy	  duży	  (T4,	  fT4,	  TSH,	  cholesterol	  całkowity).	  	  
	  
Przygotowanie	  psa/kota	  do	  pobrania	  krwi:	  
-‐	  czworonóg	  powinien	  być	  na	  czczo	  –	  minimum	  8	  godzin,	  zalecane	  10-‐12	  godzin,	  
-‐	  nie	  powinien	  mieć	  intensywnego	  wysiłku	  fizycznego	  w	  ciągu	  3	  dni	  przed	  pobraniem	  krwi.	  
	  
Wyniki	  badań	  należy	  przesłać	  na	  adres	  a.slyk@behawiorysta-‐vet.pl	  na	  minimum	  3	  dni	  przed	  
zaplanowanym	  terminem	  konsultacji.	  	  
Jeśli	  odchylenia	  od	  wartości	  prawidłowych	  wskazują	  na	  chorobę	  somatyczną	  konsultację	  
farmakologiczną	  powinno	  poprzedzić	  wyleczenie	  tej	  choroby	  lub	  ustabilizowanie	  stanu	  
pacjenta.	  
	  
Konsultacje	  farmakologiczne	  i	  większość	  konsultacji	  behawioralnych	  wymagają	  dokumentacji	  
filmowej	  problemowych	  zachowań.	  Nagrania	  są	  niezastąpione	  w	  procesach	  diagnostycznym	  	  
i	  doboru	  leków	  oraz	  ułatwiają	  monitorowanie	  postępów	  terapii.	  
	  
Wskazówki	  dotyczące	  przesyłania	  filmów	  znajdują	  się	  poniżej.	  
	  
	  
Konsultacja	  dotycząca	  problemów	  separacyjnych	  
	  
Warunkiem	  niezbędnym	  do	  przeprowadzenia	  konsultacji	  jest	  przesłanie	  na	  minimum	  3	  dni	  
przed	  zaplanowanym	  terminem	  konsultacji	  filmu	  dokumentującego	  zachowanie	  psa	  pod	  
nieobecność	  domowników.	  Nagranie	  powinno	  przedstawiać	  zachowanie	  psa	  podczas	  
przygotowywania	  się	  osoby/osób	  do	  wyjścia	  z	  domu	  (min.	  10	  minut	  lub	  od	  momentu,	  	  
gdy	  pies	  zaczyna	  się	  stresować	  przewidując,	  że	  zostanie	  sam)	  oraz	  minimum	  godzinę	  	  
po	  pozostawieniu	  psa	  samego.	  Jeśli	  nagranie	  jest	  dłuższe	  niż	  1	  godz.	  należy	  opisać	  pozostałą	  
część	  filmu	  zaznaczając	  w	  opisie,	  w	  której	  minucie	  nagrania	  nastąpiły	  istotne	  zmiany	  	  
w	  zachowaniu	  psa.	  
Film/y	  i	  zdjęcia	  dokonanych	  przez	  psa	  zniszczeń	  proszę	  przesłać	  na	  adres	  
a.slyk@behawiorysta-‐vet.pl	  przez	  WeTransfer	  lub	  program,	  który	  umożliwia	  pobranie	  filmu	  	  
i	  dołączenie	  go	  do	  dokumentacji	  medycznej	  psa.	  Ze	  względów	  technicznych	  wskazane	  są	  pliki	  
z	  rozszerzeniami	  typu	  mov	  lub	  mp4.	  
	  
Opóźnienie	  w	  przesłaniu	  filmu	  uniemożliwia	  jego	  analizę	  i	  przeprowadzenie	  konsultacji	  	  
w	  ustalonym	  terminie.	  


