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Veterinarai gelbsti ir sužalotus beglobius gyvūnus
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Vilniaus miesto VšĮ Naujosios
Vilnios veterinarijos gydyklos
vadovas veterinarijos gydytojas
Jefimas Libmanas jau beveik
10 m. stengiasi greitai
ir efektyviai palengvinti
gyvūnų kančias.

� Info

Gintarė ŠATKAUSKAITĖ
“Respublikos” žurnalistė

J.Libmanas veterinaro profesiją pasirinko neatsitiktinai. Gydytojo tėvas buvo dresuotojas, tad gyvūnai J.Libmaną supo nuo pat vaikystės. 2000-aisiais J.Libmanas
baigė Sankt Peterburgo veterinarijos akademiją ir po poros metų
Naujojoje Vilnioje įkūrė veterinarijos gydyklą, kuri specializuojasi
gydydama smulkius gyvūnus - šunis, kates, šeškus, jūrų kiaulytes
ir kitus.
Kartu su gydytoju J.Libmanu
dirba dvi veterinarijos gydytojos,
Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos narės
Aurelija Buteikienė ir Doleta
Kriaučiūnaitė.
“Veterinaras - specifinė profesija. Gyvūnas negali kaip žmogus
ateiti ir pasakyti, kur skauda, tad

� DĖMESYS. Veterinarijos gydytojai Aurelija Buteikienė ir Jefimas Libmanas rūpestingai kvalifikuotai apžiūri
gyvūnus ir pritaiko tinkamą gydymą - VšĮ Naujosios Vilnios veterinarijos gydykloje atliekami laboratoriniai
(morfologiniai, biocheminiai, šlapimo, odos) tyrimai smulkiems gyvūnams

padėti gyvūnui, kad nebesikankintų, - prasmingas darbas”, - įsitikinęs gydytojas J.Libmanas.
Jo įkurtoje VšĮ Naujosios Vilnios veterinarijos gydykloje teikiamos įvairios veterinarinės paslaugos: ligų diagnostika, gydymas ir
profilaktika. Tyrimai čia atliekami
per 10-30 minučių.
“Kuo tiksliau nustatai diagnozę, tuo lengviau paskirti reikalingą
gydymą. Todėl svarbiausia rasti ir
gydyti pačią ligos priežastį”, - apie

pagrindinį savo darbo principą kalbėjo J.Libmanas.
J.Libmanas ir A.Buteikienė,
paklausti, ar turi namuose augintinių, juokiasi: “Koks veterinarijos gydytojas be gyvūnų”. Gydytojai prisipažįsta - jų augintiniams dažnai tenka išbandyti į
gydykloje įsikūrusią vaistinę vežamus naujus maisto produktus,
patobulintus maisto papildus.
“Įsitikinę produktų veiksmingumu, užtikrintai juos siūlome savo

klientams”, - šypsosi gydytojai.
Prisimenu liūdną numesto nuo
tilto ir neišgyvenusio šunelio Pipiro istoriją. Veterinarė A.Buteikienė
sako, kad žiaurus elgesys su gyvūnais klesti jau seniai. “Kiek mes
kovojome dėl žmonių sužalotų gyvūnų gyvybių...”
Veterinarijos gydytojus piktina
neatsakingas požiūris į gyvūnus,
kai sprendimas pirkti augintinį tik
dėl užgaidos priimamas aklai, negalvojant. Vis dėlto, juos džiugina

VšĮ Naujosios Vilnios veterinarijos
gydykloje taip pat atliekamos
įvairios chirurginės operacijos. Čia galima gauti išsamią
informaciją apie gyvūnų laikymą,
priežiūrą bei mitybą, gydykloje
veikiančioje vaistinėje galima
įsigyti geros kokybės gyvūnų
maisto, įvairių papildų, kosmetikos priemonių ir visų kitų smulkiems gyvūnams būtinų prekių.
Vasario-kovo mėnesiais gydykloje taikoma 10 proc. nuolaida
gyvūnų dantų akmenų, dantų
apnašų valymui skaleriu.

tai, kad yra ir daug gerų žmonių,
kurie į gydyklą atneša sužalotus
benamius gyvūnus.
J.Libmanas ir A.Buteikienė su
šypsena pasakoja apie vieną vyresnio amžiaus moteriškę, kuri jų gydykloje už savo pensiją šiuo metu
gydo daugiau nei 10 katinų. “Džiugu, kad yra žmonių, neabejingų
vargšų gyvūnų problemoms”, kalbėjo VšĮ Naujosios Vilnios veterinaros gydyklos vadovas A.Libmanas.
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