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Am fost mereu plãcut surprins de teoria din
spatele “relaþiei medic-pacient” aºa cum
este ea studiatã în medicina omului la nivel
universitar ºi mai ales post-universitar. De
mai multe ori am fost însã surprins de
“realitatea” unei astfel de relaþii ºi
aspectele sale mai puþin plãcute.
Zilele trecute citeam într-o carte a lui Irvin
Yalom despre empatie ºi despre metafora
de “a privi ºi prin fereastra celuilalt”, de a
te pune în locul lui, adevãrat fiind totuºi cã
la un moment dat nu vom face în cazurile
extreme decât sã proiectãm propriile noastre emoþii asupra celuilalt, din experienþele
noastre anterioare. Va face acest lucru ca
metafora sã fie inutilã? Nicidecum! Este
imposibil sã nu fi fost vreodatã în viaþã
într-o situaþie în care binele nostru, integritatea noastrã sau a celui drag, vindecarea
sau orice altceva depindea de un om aflat
atunci în faþa noastrã. ªi dacã realizãm într-o fracþiune de secundã schimbul de
roluri, ne vom da seama cã “relaþia medicpacient” din medicina omului se transfor-

mã în medicina animalelor într-un triunghi
relaþional “medic-pacient-proprietar”, astfel cã ne aflãm pe o altã zonã de complexitate. Medicul veterinar este astfel atât un
specialist pe relaþia “medic-pacient”, cât ºi
un receptor al emoþiilor proprietarului pe
relaþia “medic-proprietar” sau “aparþinãtor”. Ne regãsim în acest fel în situaþia în
care proprietarul sau aparþinãtorul este
prezent în faþa medicului veterinar cu
nesiguranþele sale, durerea sau chiar disperarea cauzatã de suferinþa animalului,
speranþã ºi foarte multe întrebãri ºi avem pe
de altã parte medicul veterinar cu atenþia
îndreptatã asupra cauzelor suferinþelor animalului, dar ºi cãtre frãmântãrile proprietarului. În acest fel, el trateazã în
acelaºi timp durerea fizicã a animalelor,
dar ºi mix-ul de emoþii al stãpânilor acestora. Avem nevoie de empatie, avem nevoie
de ceva mai multã inteligenþã în interacþiunile noastre umane, pentru cã nu existã în
aceastã lume emoþii pe care toþi oamenii sã
nu le fi trãit la un moment dat.

Cei mai buni prieteni ai omului

Câinele este cel mai bun prieten al omului de peste 30.000 de ani, au concluzionat cercetãtorii de la Universitatea Arizona dupã
descoperirea a douã cranii canine vechi de 33.000 de ani în Siberia, respectiv Belgia, care aratã cã animalul era de pe atunci domesticit.
Aceste cranii prezentau boturi mai scurte ºi fãlci mai late, semn cã animalele depãºiserã faza sãlbaticã. Botul lung ºi fãlcile subþiri sunt
caracteristici care ajutã lupii sã vâneze, potrivit dailymail.co.uk. Descoperirea sugereazã cã strãmoºii noºtri aveau câini pentru protecþie
ºi companie, aºa cum au contemporanii. Cercetãtorii mai cred cã primele animale domesticite au fost câinii, cu mult înaintea animalelor
crescute pentru carne, piele sau tracþiune. Oricât de singur te-ai simþi, un câine îþi va înveseli mereu ziua, iar pe lângã iubirea pe care o
oferã, blãnoºii sunt capabili sã te protejeaze chiar cu preþul vieþii lor. Câinii sunt ºi foarte inteligenþi ºi devotaþi, ceea ce înlesneºte
dresajul, iar empatia îi ajutã sã înþeleagã imediat dispoziþia stãpânului ºi sã acþioneze ca veritabili terapeuþi, în situaþiile de crizã ori depresie. Afectuoºii lãtrãtori sunt cei mai buni prieteni ai omului, fiind pe întreaga planetã campionii loialitãþii.
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