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Trong chuyến đi nước ngoài năm vừa qua, tôi có dịp được tham quan chuỗi hệ thống phòng
khám thú y của nước bạn, qua đó thấy có một số điều hay muốn chia sẻ cùng quí đồng nghiệp.
Điều làm tôi chú ý nhất đó là không khí làm việc của bác sĩ thú y bên đó thật thỏa mái, họ ít
bị áp lực từ khách hàng, do có sự trợ giúp đắc lực của bộ xét nghiệm nhanh làm cho bác sĩ giải thích
dễ dàng với khách hàng nên giữa họ có sự đồng cảm trước khi bắt đầu một ca chữa trị. Để có được sự
hợp tác từ khách hàng thì người bác sĩ phải nói được thú cưng của họ đang bị bệnh gì, bệnh này phải
chữa trị mất thời gian bao lâu, tốn phí và tỉ lệ thành công bao nhiêu phần trăm.
Để chứng minh được bệnh gì thì đối với một phòng khám có qui mô nhỏ cũng có thể làm được, vì họ
có sẵn đầy đủ tất cả các phương tiện xét nghiệm nhanh để có thể kết luận bệnh trong thời gian thăm
khám, từ những bệnh do virus trên chó như Carré, parvovirosis, corona, hepatitis, kenel cough,
leptospirosis, parainfluenza, bệnh dại hay nhưng bệnh do virus trên mèo gồm: bệnh giảm bạch cầu, sổ
mũi do herpesvirus, bệnh do calicivirus ….Ngoài ra họ còn có những phương tiện xét nghiệm về
bệnh ngoài da: nấm da, leishmania, demodex, sarcoptes, cũng như những bệnh do ký sinh trùng
đường máu, giun tim…
Bộ xét nghiệm của họ có thể chỉ ra hầu hết các bệnh nguy hiểm trên thú cưng mà khả năng
chữa trị của bác sĩ có giới hạn, điều đó làm cho thân chủ sẽ có một thái độ đúng mực với bác sĩ,
không quá kỳ vọng hay quá thất vọng và biết chuẩn bị một tư hế sẵn sàng đón nhận kết quả. Vì thế
công việc của người bác sĩ nước bạn nhẹ nhàng thoải mái hơn chúng ta nhiều vì chúng ta không thể
chứng minh được bệnh gì, không đưa ra phác đồ điều trị riêng cho từng bệnh. Chúng ta cũng khó có
thể tiên đoán được kết quả điều trị, điều đó gây một phản ứng shock cho người chủ nuôi, và từ đó
phát sinh những điều không hay giữa thân chủ với bác sĩ, làm cho niềm tin đối với bác sĩ bị giảm sút,
khách hàng phải chạy hết phòng khám này đến phòng khám nọ…
Thấy được điều này khi gần kết thúc chuyến tham quan tôi có mạnh dạn hỏi về chi phí cho
mỗi xét nghiệm thì được biết là giá cả không cao so với tiền Việt nên có mua về một số phương tiện
và vật liệu cần thiết cho những xét nghiệm này để sử dụng cho phòng khám.
Sau 3 tháng ứng dụng xét nghiệm nhanh 200 mẫu bệnh các loại tại phòng khám của chúng tôi
nhận thấy: tỉ lệ nhiễm parvovirus trên chó của nước ta rất cao, trong 90 mẫu xét nghiệm từ chó tiêu
chảy ra máu có đến 80 mẫu cho kết quả dương tính, chiếm tỉ lệ 88%. Ngoài ra, tỉ lệ nhiễm
coronavirus trên những chó đã chủng ngừa bệnh Carré đầy đủ cũng đáng kể, chiếm 11%. Vì rất ít
công ty cung cấp vaccine có đáp ứng miễn dịch tốt chống lại coronavirus , chính vì vậy tỉ lệ chó đã
chủng ngừa đầy đủ chết do bệnh tiêu chảy cũng khá cao. Còn tỉ lệ dương tính với bệnh Carré thì xãy
ra nhiều trên chó nhập từ Trung Quốc, Thái Lan, hay từ Phú Quốc, Hà Nội có 36 mẫu dương tính
trong số 60 mẫu xét nghệm, trên những chó có dấu hiệu ho sổ mũi, chiếm tỉ lệ 60 % . Đặc biệt, chó
mua từ chợ chó Lê Hồng Phong chưa có con nào dương tính với virus gây bệnh Carré.
Việc đưa vào sử dụng các xét nghiệm nhanh không những cho bác sĩ có một cái nhìn mới về
tình hình dịch tễ mà còn tạo một môi trường dễ làm việc, cũng như mang lại doanh thu cao cho
phòng khám, vì khách hàng rất vui vẻ bỏ tiền để biết vật nuôi của họ đang bị bệnh gì, cũng như việc
họ sẵn sàng làm xét nghiệm nhanh trước khi chích ngừa lần đầu phòng bệnh Carré cho chó con...
Hy vọng trong tương lai gần sẽ có những công ty chuyên phân phối những phương tiện và vật
liệu dùng trong các xét nghiệm nhanh với giá thành rẻ để mọi phòng khám thú y chúng ta có thể tự
trang bị cho mình trong quá trình chẩn đoán, không cần phải đầu tư một phòng xét nghiệm rộng lớn,
chi phí cao, máy móc hiện đại mới có thể chẩn đoán được chính xác một số bệnh trên vật nuôi.
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