Volontärarbete på Lanta Animal Welfare, Koh Lanta, Thailand

Undertecknad jobbar som klinikveterinär på UDS men hade förmånen att under några veckor
följa arbetet på en djurklinik i Thailand.
Lanta Animal Welfare(LAW) på ön Koh Lanta i Thailand grundades 2005 av Junie Kovacs.
LAW är en icke vinstdrivande organisation. LAW arbetar med kastrationer av gatuhundar,
vård av sjuka och skadade djur samt profylax genom vaccinationer och avmaskning. LAW
samarbetar med lokala myndigheter och undervisar om god djuromsorg i skolorna på ön.
LAW uppger att de sedan starten 2005 har kastrerat och rabiesvaccinerat över 5000 djur och
att det inte har varit något fall av rabies på Koh Lanta på 15 år.
På kliniken finns också ett hundstall med ett 30 tal hittehundar och lika många katter. Det
finns möjlighet att adoptera en hund eller katt och ta den med sig tillbaka till sitt hemland.
LAW hjälper då till med alla nödvändiga papper, blodprover och vaccinationer som krävs.
Den nya ägaren står för alla kostnader. Kliniken finansieras till största delen av donationer
från resturangen Time of Lime. Övriga källor till inkomster är donationer från turister, företag
och betalning av djurägare för veterinära tjänster. Det finns en rekommendation på vad olika
ingrepp eller undersökningar kostar men djurägare får betala efter förmåga.
På LAW jobbar en thailändsk veterinär, en thailändsk receptionist samt ett antal volontärer,
både veterinärer och djurvårdare. Veterinärerna jobbar tillsammans med den thailändske
veterinären och djurvårdarna sköter om hundarna och katterna som bor på LAW i väntan på
adoption.
Diagnostiska möjligheter är begränsade då det inte finns tillgång till röntgen eller
blodanalyser. Det går att skicka hundarna eller blodprover till Krabi på fastlandet 1,5 timmar
bort men de flesta djurägare har inte råd eller möjlighet till detta. Vanliga fall förutom
kastrationer är trafikolyckor, diarréer, hudproblem orsakad av svampinfektion, loppallergi
eller parasiter. Många katter har också kraftiga respirationsproblem. Detta kallades för
kattinfluensa, agens okänt. Tyvärr kommer det också in fall av misshandel, katter som blivit
sparkade, förgiftade hundar, skottskador eller hundar som fått kokande olja över sig. Ett par
gånger i veckan åker personal från kliniken runt på ön och letar upp gatuhundar. Hundarna
sövs med zoletil och xylacin via blåsrör. De transporteras till kliniken för operation samma
dag eller dagen efter. Vid behov iteteras med pentobarbital iv under operationen. I samband
med kastrationen får djuren en rabiesvaccination, en dos penicillin och ivomec. De tatueras
också i örat så man ska kunna se att kastration har skett(gäller förstås ffa tikar och honkatter).
Inneliggande patienter ges NSAID eller tramadol för smärtlindring postoperativt. Det
förekommer många dubbel eller t.o.m trippelbehandlingar med antibiotika. De flesta
patienterna fick också en dos multivitaminer, glukos och aminosyror intravenöst. Katterna
med ”kattinfluensa” behandlades med prednisolon, enrofloxacin och vätska intravenöst.
Dödligheten för dessa katter var cirka 50 % trots behandling.
Det var mycket lärorikt och intressant att följa arbetet på LAW. Människorna som jobbar på
LAW, både fast anställda och volontärer jobbar verkligen hårt för att hjälpa djuren. De gör ett
bra jobb med de begränsade resurser de har. Någon volontär måste finnas på plats på kliniken
och i hundstallarna varje natt, dels för att minska inbrottrisken men framför allt för att se till

att hundarna håller tyst kl 5 på morgonen då första böneutropet sker från den närliggande
moskén. Om hundarna för oväsen kan kliniken bli tvungen att flytta. Villkoren är verkligen
olika för djurkliniker runt om i världen. Gå gärna in på LAW hemsida och läs mer
www.lantaanimalwelfare.com
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