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”Använd gärna internet för att ta reda på vilken åkomma ditt husdjur lider av, men ta inte för givet att det svar du får alltid stämmer”, skriver veterinär Anna Pamuk, LT:s krönikör.
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Googla på – men tro
inte på allt som sägs

D

et händer ganska ofta nu för tiden att
djurägare av ren och skär välmening
i kombination med en stor portion
oro beslutar sig för att googla sitt
djurs symtom. Ofta pågår sökandet efter svar
hela nätter igenom i väntan på att veterinär
kliniken ska öppna på morgonen. Ofta blir
sökandet efter svar mer och mer djupgående
för att slutligen landa i ett diskussionsforum
där djurägaren plötsligt hittar den självut
nämnda Googleveterinären som vet exakt vad
djuret lider av. Med Googleveterinärens svar
i handen, patienten krampaktigt i famnen och
alldeles för lite sömn står djurägaren sedan och
väntar utanför kliniken på morgonen. Nu behö
ver doktorn bara skriva ut den där medicinen
för att djuret ska bli friskt.

Tänk vad skönt om det vore så enkelt – då be

hövde det inte finnas veterinärer, eller läkare
heller för den sakens skull. Tänk om det verk
ligen fanns en sida på nätet där man genom att
skriva in alla symtom fick en hundraprocentig
diagnos och behandlingsplan. Tänk vad skönt
att den sidan förhoppningsvis aldrig kommer
att finnas eftersom levande varelser verkligen
inte går att kategorisera med hjälp av en dator.
Visst kan en blödning vara orsakad av ett
dödligt Ebolavirus men den kan bero på många
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Visst kan en blödning vara orsakad
av ett dödligt
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andra orsaker
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andra orsaker också. Varje gång jag
undersöker ett djur gör jag det med
alla mina sinnen. Jag tar in all infor
mation som djurägaren ger mig
och noterar allt som djuret sig
nalerar. Jo då – djur pratar, det
gäller bara att förstå vad de
säger eller signalerar. Med all
kunskap och beprövad erfa
renhet lägger man sedan till
sammans med djurägaren
ihop alla små pusselbitar. Med
rätt helhetsbild går det att slutli
gen ge djuret rätt medicin och
behandling.

Det bör tilläggas att många
gånger har djurägaren
faktiskt hittat bra infor
mationskällor på nätet
väl värda att diskutera
och lära ifrån. Jag tror
också att det i dagens
nätbaserade samhälle
är viktigt att som vete
rinär våga föregå med
gott exempel och väg
leda djurägaren till rätt
information. Samtidigt

uppmanar jag alla djurägare att via kurser och/
eller trovärdiga hemsidor lära sig mer om hur
de ska agera på rätt sätt för att vårda sitt djurs
hälsa både i en akutsituation men också
förebyggande.
Så – fortsätt att googla på men tro
inte på allt som Googleveterinären
säger.

Anna Pamuk
Veterinär

