TEZE pro Debatní dny
Testování na zvířatech je neetické
Oblasti: Člověk a společnost - občanský a společenský základ - občan a právo
Popis:
Pokusy jsou prováděny na živočiších vyjma člověka. Testovací subjekty mohou být veškerá zvířata
od bezobratlých (mušky octomilky) až po primáty příbuzné člověku (šimpanzi). Jsou používána pro
řadu experimentů, od genetických a biologických pokusů po testování chemikálií, léčiv a
kosmetiky. V minulosti sehrála testovací zvířata významnou úlohu při testování jaderných zbraní.
Většina chemikálií používaných v kosmetickém průmyslu byla dříve testována na zvířatech.
Zdroje pro další studium:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pokusy_na_zv%C3%AD%C5%99atech
http://www.protityranizvirat.estranky.cz/clanky/testy-na-zviratech/www.starblack.blog.cz.html
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Jedná se o týrání zvířat
Týrání zvířat je definováno jako „ lidská činnost,
během které je cíleně či nevědomky ubližováno
zvířeti, je poškozováno jeho zdraví, dochází ke
zhoršování životních podmínek, fyziologickému
strádání, nemožnosti žít plnohodnotný život a
podobně.Většinou převládá názor, že týrání
zvířat je označení pro pochody, které mohou
vést k trvalému poškození zdraví zvířete či v
extrémních případech až k jeho usmrcení.“ V
průběhu Draizerova testu je králíkům do oční
bulvy vstřikována chemikálie a je pozorována
reakce oka. Během pokusů je kůže zvířat
naleptávána chemikáliemi, jsou jim vyjímány
orgány, jsou infikováni nebezpečnými
chorobami etc. Na konci pokusů jsou zvířata
usmrcena. Týrání zvířat je obecně chápáno jako
neetické.

Zvířata nemají lidská práva
Zvířata nejsou zahrnuta v základní listině práv a
svobod. Nedisponují tedy stejnými právy jako
lidé. Mnoho pokusů vyžaduje živé testované
subjekty, nakažené chorobou, na nichž mohou
být testovány např. léky nebo jiné způsoby
léčby. Vzhledem k listině základních lidských
práv a svobod je neetické testování na lidech,
pro pokrok ve vědě je ale testování nezbytné.
Jako etická možnost jsou tedy chápána zvířata.

Existují jiné metody výzkumu
V dnešní době již nejsou pokusy na zvířatech
nezbytné, zejména co se pokusů v rámci
chemického průmyslu týče. Většina běžně

Jiné způsoby testování jsou drahé a náročné
Pro některé pokusy není možné použít jiný
způsob testování než testy na zvířatech, ať už
proto, že lepší způsob není vynalezen (nelze
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užívaných látek již testována byla a není nutné
jejich neškodnost znovu prokazovat. Krom toho,
v případě specializovaného výzkumu je možné
využít uměle vytvořené tkáně (např. kůži). Z
tohoto hlediska jsou testy na zvířatech v
současné době těžko ospravedlnitelné, a tedy
jsou neetické.

uměle vypěstovat všechny tkáně), nebo proto,
že je třeba zkoumat přímo interakci s živým
organismem. Protože je pro mnoho výzkumů
testování nezbytné, je třeba ho chápat jako
nutné, nikoliv jako neetický vědecký přístup.

Výsledky testů nemusejí být relevantní pro
člověka
I když výsledky testů na zvířatech prokáží
zdánlivou neškodnost látky, nemusí to
znamenat, že látka bude neškodná i pro
člověka. Člověk se v mnoho biologických
parametrech od obvyklých testovacích zvířat, tj.
hlodavců, koček, psů a opic, zásadním
způsobem liší

Testování na zvířatech může pomoci zachránit
lidské životy
Díky využití zvířat při testování bylo možné
potvrdit účinnost vakcinace a antibiotik, stejně
jako dalších způsobů léčby. Očkování a léčba
antibiotiky znamenaly převrat v medicíně,
vymizení některých chorob a usnadnění léčby
mnoho dalších nemocí. Pokud obětování
zvířecího života může zachránit stovky životů
lidských, není důvod chápat testování na
zvířatech jako neetické.
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