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قدردانی
سالهاســت کــه توجــه ايرانيــان بــه رفــاه حيوانــات نقــش بســزايی در فعاليــت و مباحثــه دامپزشــکان بخــش دولتــی و
آزاد ايفــا کــرده اســت .در ايــران ،پناهــگاه هــای حيوانــات  ،ثمــره تــاش بخــش خصوصــی اســت کــه در سراســر کشــور
دامــن گســترده انــد .بــه عــاوه ،نيــاز بــه مرجعــی واحــد و مبتنــی بــر شــواهد کــه حاميــان حيوانــات بــه کمــک آن
وضعيــت پناهــگاه هــای حيوانــات را بهبــود بخشــند احســاس ميشــود .دســتورالعمل هــای اســتاندارد بــرای مراقبــت در
پناهــگاه هــای حيوانــات انجمــن دامپزشــکان پناهــگاه موجــب آگاهــی حاميــان حيوانــات و دامپزشــکان شــده و توجــه
آنهــا را بــه مســائلی کــه ســالها از ديــده پنهــان مانــده انــد جلــب ميکنــد .از انجمــن دامپزشــکان پناهــگاه کــه اجــازه
ترجمــه ی ايــن نوشــتار بــه پارســی را دادنــد تــا در دســترس حاميــان رفــاه حيوانــات قــرار گيــرد سپاســگزارم.
اميد است که در آينده و با استفاده از اين نوشتار ،همکاری سازنده و ارزشمند ادامه يابد.
اينجانــب مراتــب قدردانــی خــود را از اســتاد گرانقــدر جنــاب آقــا ی دکتــر ايــرج نوروزيــان  DVM; MPVMبــه موجــب
الهــام بخشــی ،ســخاوت و حمايــت ايشــان اعــان مــی دارم.
«سروش قدرتی پور»DVM ،
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پیش گفتار

انجمن دامپزشکان پناهگاه

دستورالعمل های استاندارد برای مراقبت در پناهگاه های حیوانات
زمانــی کــه انجمــن دامپزشــکان پناهــگاه )ASV( 1بــرای اولیــن بــار
دســتورالعمل هــای اصــول مراقبــت در پناهــگاه هــای حیوانــات (کــه زیــن
پــس بــا عنــوان «دســتورالعملها» از آن یــاد مــی کنیــم) را منتشــر کــرد،
پیــش بینــی می شــد کــه ســواالتی در مــورد علت ایجــاد ،شــیوه ی اســتفاده و
نحــوهی تأثیــر آن بــر رفــاه جمعــی حیوانــات مطــرح شــود .انجمن دامپزشــکان
پناهــگاه بــه منظورتشــریح اهــداف و مقصــود خــود از انتشــار این دســتورالعمل
جامــع جلسـهای بــا حضــور فدراســیون ملــی مجمــع خیرخواهــان،)NFHS( 2
4
مجمــع متولیــان رفــاه حیوانــات ،)SAWA( 3انجمــن ملــی کنتــرل حیوانــات
( ،)NACAمجمــع پیشــگیری از آزار و اذیــت حیوانات آمریــکا،)ASPCA( 5
مجمــع خیرخواهــان ایــاالت متحــده )HSUS( 6برگــزار کــرد .هــدف از ایــن
پیشــگفتار شــفاف ســازی دســتورالعمل هــا بــرای نهادهــای حامــی رفــاه
حیوانــات اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه هریــک از نهادهــای نامبــرده شــده در فــوق و هــم
نویســان ایــن پیشــگفتار معتقــد هســتند کــه روح و هــدف ایــن دســتورالعمل
هــا موجــب رشــد اســتانداردهای نگهــداری از حیوانــات در ایــن صنعــت شــده
و نقشــه راهــی خواهــد بــود بــرای نهادهایــی کــه دائمـاً بــه ارزیابــی و بهبــود
جدیــت پیگیــر انســجام و کمــال برنامههــا
وضــع خــود میپردازنــد .مــا بــه ّ
و خدمــات موجــود بــرای حیوانــات هســتیم و معتقدیــم توجــه بــه نیازهــای
فــردی هــر حیــوان ،بــدون قصــور در توجــه بــه نیازهــای جمعــی ،کمــک بــه
انجــام تغییــرات اولویتبنــدی شــده ،و کاربــردی بــودن ایــن دســتورالعمل هــا
بــدون توجــه بــه نــوع و انــدازه یــک نهــاد ،موجــب دســتیابی هــر نهــاد بــه این
اهــداف حیاتــی مــی شــود.
انجمــن دامپزشــکان پناهــگاه چکیــده ای از ســواالت متــداول را در زیــر آورده
اســت :بــرای مشــاهده ی لیســت کامــل ســواالت متــداول مــی توانیــد بــه
وبســایت مربوطــه مراجعــه کنیــد.

چــرا انجمــن دامپزشــکان پناهــگاه ایــن دســتورالعمل هــا را بــه
ثبــت رســانیده اســت؟ تــا بــه امــروز نظــارت هیــچ آژانــس یــا مصوبــه ی

قانونــی بــر رفــاه و آســایش حیوانــات همــراه در محیــط پناهــگاه متــداول
نبــوده اســت .بــر ایــن اســاس هــدف انجمــن گــردآوری اطالعاتــی بــرای رفــع
نیازهــای جســمی ،روانــی و رفتــاری حیوانــات تحــت سرپرســتی فعــاالن رفــاه
حیوانــات بــوده و ایــن دســتورالعمل هــای تدویــن شــده به گــروههــا و نهادهای
حامــی رفــاه حیوانــات در هــر انــدازه ای ،چــه نهــاد هــای بــزرگ ،چــه مراکــز
)Association of Shelter Veterinarians (ASV

1

)National Federation of Humane Societies (NFHS

2

)Society of Animal Welfare Administrators (SAWA

3

)National Animal Control Association (NACA

4

)American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA

5

)Humane Society of the United States (HSUS

6

مســکونی کوچــک یــا مابیــن ایــن دو و همچنیــن اجتماعــات امــکان تشــخیص
حداقــل هــای رفاهــی و فعالیــت هــای عالــی و یــا غیرقابــل قبــول را مــی دهــد.
انجمــن دامپزشــکان پناهــگاه ســعی کــرده دســتورالعملی بــرای مراقبــت از
حیوانــات ایجــاد کنــد کــه بــا پیشــرفت دانــش روز در زمینــه بهتریــن شــیوه
هــای رفــع نیازهــای حیوانــات درمحیــط پناهــگاه دائمـاً در حال توســعه باشــد.
فراینــد ایجــاد ایــن دســتورالعمل هــا چگونــه بــوده؟ در ایــن ارتبــاط
انجمــن دامپزشــکان پناهــگاه بــا تشــکیل یــک کارگــروه بــه بررســی جامــع
مســتندات علمــی پرداخــت و بــا اســتفاده از پژوهــش هــای نویــن و مرجــع،
اســتانداردهای متناســب بــا نیازهــای حیوانــات را در نهادهــای حامــی رفــاه
حیوانــات ایجــاد نمــود.

«پنــج آزادی »7چیســت وچــرا دســتورالعمل هــا برپایــه ی ایــن
مفهــوم شــکل گرفتــه انــد؟ «پنــج آزادی» در ســال 1965در پادشــاهی

انگلســتان پدیــد آمدنــد کــه اســاس دســتورالعمل هــا مــی باشــند .انجمــن
دامپزشــکان بــر ایــن بــاور اســت کــه پنــج آزادی در حــال حاضــر کاربــردی
جامــع در میــان گونــه هــا دارد و در اصــل بیانگــر نیازهــای بنیادیــن حیوانــات
اســت کــه حتــی بــا تغییــر شــرایط ثابــت مــی مانــد.
چــه کســانی مشــمول ایــن دســتورالعمل هــا مــی شــوند؟ ایــن
دســتورالعملها بــه گونهایــی هســتند کــه تقریب ـاً در هم ـهی شــرایطی کــه
بــه رفــاه حیوانــات همــراه مربــوط مــی شــود چــه در مقیــاس گروهــی یــا
جمعیتــی ،پناهــگاههــای ســنتی بــا ســازه آجــری ســیمانی ،ایمــن گاه هــا و
یتیــم خانــه هــای مســکونی یــا شــبکه هــای نجــات قابــل اســتفاده باشــند.

اعمــال مناســب و نامناســب یــک پناهــگاه چگونــه در دســتورالعمل
هــا مشــخص شــده انــد؟ از واژه ی «غیــر قابــل قبــول» بــرای مشــخص
کــردن اعمالــی اســتفاده شــده اســت کــه بایــد هــر چــه ســریعتر اصالح شــوند
تــا ســطح قابــل قبولــی از رفــاه فراهــم شــود .واژه ی «الزامـاً» نشــان دهنــده ی
توصیــه هایســت کــه بــدون پیــروی از آن هــا نمــی تــوان بــه حداقــل ســطح
قابــل قبــول رفــاه خیرخواهانــه رســید .واژهی «بایــد» بــرای توصیههــای مهــم
اســتفاده میشــود« .ایــده آل» یــا «بهتریــن» بــرای پســندیده تریــن فعالیــت
هــا بــه کار مــی رود .اگــر چــه تاکیــد نهایــی نویســندگان بــر انجــام فعالیــت
هــای ایــده آل در همــه ی زمینــه هــای عملیاتــی اســت ،آنهــا اذعــان مــی
کننــد کــه همــه نهادهــا و بــا هــر شــرایطی نمــی تواننــد بــه ایــن هدف دســت
یابنــد .ازایــن رو ،پناهــگاه هــا بایــد تــاش کننــد کــه در هــر زمــان ممکــن
اعمــال «ایــده آل» را انجــام دهنــد ،و بــه فعالیــت هــای «الزامــی» همــواره
پایبنــد باشــند ،در حالــی کــه از انجــام فعالیــت هــای «غیرقابــل قبــول» دوری
مــی جوینــد.

Five Freedoms
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پناهــگاه هــا بــا چــه ســرعتی بایــد تغییــرات را ایجــاد نماینــد؟

اگــر چــه برخــی تغییــرات بــه ســادگی و راحتــی انجــام مــی گیرنــد ،ممکــن
اســت بعضــی بــه ایجــاد تغییــرات فیزیکــی در ســاختمان ،آمــوزش اضافــی،
یــا برنامــه ریــزی پیشــرفته نیــاز داشــته باشــند .نخســتین قــدم بــرای هــر
نهــاد شناســایی و تصحیــح فــوری اعمــال غیــر قابــل قبــول اســت .گذشــته از
تغییــرات فــوری ،ایجــاد تغییــرات براســاس دســتورالعمل هــا بایــد فرآینــدی
متفکرانــه و تدریجــی باشــد کــه بیشــترین فایــده را بــرای حیوانــات داشــته
باشــد .همزمــان بــا ایجــاد تغییــرات ،بایــد بــه دقــت بــه اهــداف افزایــش
کیفیــت زندگــی و ظرفیــت حفــظ زندگــی توجــه مبــذول داشــت.

چــه مــواردی در دســتورالعملها نیامدهانــد؟ اگرچــه دســتورالعملها
در زمینههــای متعــدد عملیــات هــای پناهــگاه توصیههایــی میکننــد ،ولــی
نبایــد از آن هــا بــه عنــوان کتــاب راهنمــای عملیاتــی اســتفاده شــود .رهیافــت
درســت بکارگیــری دســتورالعمل هــا بیــن نهادهــای مختلــف براســاس منابــع
خــاص و چالــش هــا متفــاوت اســت.

دســتورالعمل هــا چگونــه بــه پناهــگاه هــا کمــک مــی کننــد؟

انجمــن دامپزشــکان پناهــگاه و نهادهایــی کــه در نــگارش ایــن پیشــگفتار
مشــارکت نمــوده انــد امیدوارنــد کــه از دســتورالعمل هــا بــه عنــوان یــک
مرجــع اطالعاتــی مبتنــی بــر شــواهد 8اســتفاده شــود و همـهی نهادهایــی کــه
در تــاش بــرای فراهــم کــردن خیرخواهانــه تریــن امکانــات رفاهــی ممکــن
بــرای حیــوان هــا هســتند بــا هــر انــدازه ،ســاختار یــا نگــرش از آن بهــره
منــد شــوند .امیــد اســت کــه ایــن دســتورالعمل هــا انگیــزه ای باشــند بــرای
خودآزماییهــا و بهســازی هــای در جریــان ،و بنیانــی کــه نهادهــا بــر اســاس
آن بتواننــد منابــع مــورد نیــاز را بــرای خیرخواهانهتریــن ســطح رفــاه ممکــن
فراهــم ســازند.

انجمــن دامپزشــکان پناهــگاه در حــال حاضــر مدارکــی دارد کــه نشــان مــی
دهــد پناهــگاه هایــی کــه از دســتورالعمل هــا بــه عنــوان اســاس تغییــرات در
مراقبــت حیوانــات اســتفاده کــرده انــد ،بــا هزینــه ای ناچیــز یــا بــدون صــرف
هزینــه بــه تغییــرات چشــمگیری دســت یافتــه انــد .مــا از هــدف انجمــن
دامپزشــکان پناهــگاه بــرای ثبــت و بــه اشــتراک گــذاری «مطالعــات مــوردی»
بــا هــدف کمــک بــه دیگرنهادهــا در درک بهتــر شــیوه ی تغییــرات موفــق و
مقــرون بــه صرفــه پشــتیبانی مــی کنیــم .چندیــن نمونــه مثــال در مجلــه
 Animal Shelteringدر ســری مقــاالت جــاری تحــت عنــوان “Getting
 ”Realیافــت مــی شــود .در اینجــا دو نمونــه از ایــن مقــاالت آمــده اســت؛
http://www.animalsheltering.org/resource_library/magazine_articles/may_jun_2011/getting_real_asv_standards.html
http://www.animalsheltering.org/resource_library/magazine_articles/jul_aug_2011/getting_real_asv_standards_austin_humane.pdf
مطالعــات مــوردی در وبســایت ASVیافــت مــی شــوندwww.sheltervet.org ،
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و ASPCA Proرشــته وبینارهایــی بــرای دســتورالعمل هــای خــاص فراهــم
کــرده اســت؛
http://www.aspcapro.org/webinar-series-guidelines-for-standards.php.

خود ارزیابی نهادها
دســتورالعمل هــا امــکان تبــادل نظــر ،نظرســنجی و مهــم تــر از همــه عملکــرد
مناســب را بــرای نهادهــا بــه ارمغــان مــی آورنــد .همچنیــن دســتورالعمل هــا
فرصتــی بــه پناهــگاه مــی دهنــد کــه فرایندهــای جــاری را مــورد ارزیابــی قرار
دهنــد و نقاطــی کــه اصــاح آن هــا بــه بهبــود رفــاه حیوانــات مــی انجامــد را
شناســایی نماینــد .در دوران رو بــه رشــد بهینــه ســازی فرآینــد هــا ،پناهــگاه
هــا بایــد دائمـاً توانایــی نگهــداری و مراقبــت بهتــر حیوانــات خــود را ارزیابــی
نماینــد.
اولویت بندی و اجرا
هــر جامعــه شــرایط متفاوتــی دارد .هــر پناهــگاه یــا ســازه فیزیکــی متفــاوت
اســت ،فراینــد و برنامــه زمانــی بــه کاربــرده شــده در دســتورالعمل هــا بایــد
براســاس تفــاوت هــای ذاتــی هــر نهــاد تنظیــم شــود .همانگونــه کــه بیان شــد،
یکــی از نــکات مهــم در تفســیر دســتورالعمل هــا آنســت کــه این دســتورالعمل
هــا کتــاب راهنمــا یــا راهنمــای آموزشــی نیســتند .هــر نهــادی الزام ـاً بایــد
الگــوی عملیاتــی خــود را شــکل داده تــا بــا حداکثــر تــوان بــه مراقبــت بهتــر
حیوانــات براســاس اطالعــات موجــود در دســتورالعمل هــا بپــردازد.
اولویــت بنــدی و برنامــه ریــزی بــرای شــیوه شناســایی ایــن مــوارد توســط یک
ســازمان اولیــن گام در راســتای یــک فعالیــت اقتصــادی اســت .مــرور دســتور
العملهــا و شناســایی فعالیــت هــای «غیــر قابــل قبــول» یــک گام اولیــه و
منطقــی اســت .بــه دنبــال آن رهیافتــی اولویــت بنــدی شــده ،دســتورالعمل
هــای «الزامــی» را بــرای گام هــای بعــدی شناســایی میکنــد .ایــن مــوارد
گویــای حداقــل دســتورالعملهایی هســتند کــه بایــد در هــر ســاختاری
موجــود باشــند .همانطــور کــه بارهــا در ایــن پیشــگفتار و در خود دســتورالعمل
هــا اشــاره شــده ،تفــاوت هــا و چالــش هــای مخصــوص هــر ســازمان هســتند
کــه توانایــی و ســرعت تشــخیص ایــن مــوارد را تعییــن مــی کننــد .اولیــن گام
مهــم بــرای هــر نهــادی مشــخص کــردن قســمت هایــی اســت کــه مــی تــوان
آن هــا را بهبــود بخشــید و آنــگاه در ادامــه برنامــه و زمانبنــدی اجــرای آن
تنظیــم مــی شــود.
نویسندگان پیشگفتار.

فدارسیون ملی مجمع خیرخواهان ()NFHS
مجمع متولیان رفاه حیوانات ()SAWA
انجمن ملی کنترل حیوانات ()NACA
مجمع پیشگیری از آزار و اذیت حیوانات آمریکا ()ASPCA
مجمع خیرخواهان ایاالت متحده ()HSUS

«دســتورالعمل هــای اســتاندارد بــرای مراقبــت در پناهــگاه هــای حیوانــات»
را از اینجـ�ا دانلـ�ود کنیـ�د.

مقدمه

مقدمه
انجمــن دامپزشــکان پناهــگاه ( )ASVنهــادی بیــن المللــی اســت کــه
هدفــش ارتقــا ســامت و رفــاه حیوانــات در پناهــگاه هــا بــا اســتفاده از
پیشــرفت طــب پناهــگاه اســت .ایــن نوشــته نتیجــه ی کار دامپزشــکان
پناهــگاه اســت کــه در ســال  2008شــروع شــد و بــرای شناســایی
فقــدان دســتورالعمل هــای اســتاندارد مراقبــت حیوانــات در پناهــگاه
هــا بــه تحریــر در آمــد.
اولیــن قــدم در ایــن فراینــد تشــکیل کارگروهــی بــرای تعییــن گســتره
ی ایــن پــروژه بــود .بــه منظــور شناســایی حداکثــری داده هــای
مربــوط بــه ســکونت ،مراقبــت ،بهداشــت و رفــاه ســگ هــا و گربــه
هــا در جمعیــت یــک بررســی جامــع در متــون علمــی انجــام گرفــت.
ســپس اعضــای کارگــروه درطــول دو ســال ایــن نوشــتار را بــه تحریــر
در آوردنــد .در برخــی مــوارد ،پاســخی در متــون علمــی وجــود نداشــت
کــه در ایــن مــوارد توصیــه هــا براســاس نظــر تخصصــی نویســندگان
شــکل گرفتنــد .هــر فعالیتــی بــا هــدف ایجــاد تعــادل میــان علــوم
تئــوری رفــاه حیوانــات و توصیــه هــای عملــی و واقــع بینانــه مخصــوص
پناهــگاه هــا انجــام گرفــت .نیازهــای حیوانــات همــواره راهنمــای اصلــی
بودنــد کــه صــرف نظــر از هــدف یــک نهــاد یــا چالــش هــای پیــش رو
در بــرآوردن آن نیازهــا ثابــت باقــی مــی مانــد .ماننــد هــر تخصــص

دیگــر ،طــب پناهــگاه همــواره در حــال دگرگونــی اســت؛ مطالعــات و
تجربیــات بالینــی دائم ـاً اطالعــات جدیــدی را فراهــم مــی آورنــد کــه
الزامـاً بایــد مــورد توجــه سرپرســت حیوانــات قــرار گیرنــد تــا مراقبــت
هــای کامـ ً
ا خیرخواهانــه محقــق شــوند .اصــول مراقبــت حیوانــات کــه
تنهــا تــا چنــد ســال پیــش قابــل قبــول محســوب مــی شــدند ممکــن
اســت حــاال خیرخواهانــه یــا مؤثــر قلمــداد نشــوند .پناهــگاه هــا بایــد
همیشــه بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند و در حالــی کــه برنامــه
هایشــان را بازنگــری مــی کننــد مشــتاق بــه تغییــر باشــند.

دســتورالعمل هــای اســتاندارد بــرای مراقبــت در پناهــگاه هــای
حیوانــات یــک ســند زنــده اســت کــه متناوبــاً بازنگــری و تصحیــح

مــی شــود .ایــن نوشــتار قصــد نــدارد آمــوزه هــای عملیاتــی خــاص
را فرنمــود کنــد ،چــرا کــه ایــن مــوارد بایــد بــرای شــرایط متفــاوت
بــه صــورت اختصاصــی بیــان شــوند .منابــع آورده شــده مــی تواننــد
بــرای کســب اطالعــات جزئــی تــر اســتفاده شــوند .نویســندگان عمیقـاً
امیدوارنــد کــه ایــن نوشــتار بــا ارائــه دســتورالعمل هــای علمــی و
خیرخواهانــه خدمتــی بــه حیوانــات پناهــگاه هــا و سرپرســتان آنهــا
باشــد.
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از نظــر تاریخــی ،تأمیــن رفــاه حیوانــات ولگــرد ،بــدون خواهــان و نیــز
حیوانــات رهــا شــده توســط مالکیــن آن هــا در ایــاالت متحــده بــه
تأســیس نخســتین پناهــگاه هــای بــزرگ حیوانــات در نیویــورک ،بُســتن،
و فیالدلفیــا بــه اواخــر ســال هــای  1800میــادی برمــی گــردد .بیشــتر
پناهــگاه هــا در اصــل بــا هــدف نگهــداری تعــداد زیــادی ســگ بــرای
مدتــی کوتــاه تأســیس شــده بودنــد کــه بخشــی از برنامــه هــای کنتــرل
حیوانــات بــود .ایــن هــدف بــه مــدت قریــب  100ســال تعییــن کننــده
ی طراحــی و فعالیــت پناهــگاه هــا بــود .پنــاه دادن بــه حیوانــات نســبت
بــه آن روزهــای آغازیــن بــه شــدت دگرگــون شــده اســت.
در حــال حاضــر نهادهــای پنــاه دهنــده تقریبـاً بــرای هــر حیــوان همــراه
یــا گونــه هــای حیوانــات اهلــی (ماننــد خرگــوش ،پرنــده ،جونــدگان،
اســب ،احشــام) و گونــه هــای غیــر بومــی 1یافــت مــی شــوند .نهادهــای
خدمــات دهنــده از آژانــس هــای بــزرگ ،ســازمان یافتــه و بــا منابــع
وســیع گرفتـ�ه تــا گــروه هــای محلــی ،افــراد بــا ارتباطــات ضعیــف یــا
واحدهــای عملیاتــی انفــرادی متفاوتنــد .بــه همــان انــدازه گســتره ی
اهــداف متنــوع اســت کــه عبارتنــد از :پناهــگاه هــای ســنتی بــا پذیــرش
آزاد2؛ ایمــن گاه هــای مراقبــت مــادام العمــر و آسایشــگاه هــا3؛ خانــه
هــای نجــات 4و شــبکه هــای مراقبــت از ایتــام5؛ برنامــه هــای مجــازی
حمــل ونقــل حیوانــات مبتنی بــر اینترنــت6؛ مراکز توانبخشــی رفتــاری7؛
پناهــگاه هــای بــا پذیــرش معیــن یــا محــدود8؛ پناهــگاه هــای بــدون
کشــتار یــا بــا سرپرســتی ضمانــت شــده9؛ آژانــس هــای سرپرســتی بــا
حجــم زیــاد10؛ و ابدالهــای بســیاری از ایــن قبیــل .در ایــن نوشــتار واژه
ی «پناهــگاه» شــامل تمامــی مــوارد فــوق الذکــر اســت.
برخــاف بســیاری از محیــط هــای دیگــر ماننــد بــاغ وحــش هــا یــا
آزمایشــگاه هــا ( ) AZA 2009 ,2010; ILAR 1996مراقبــت از
حیوانــات در پناهــگاه هــا در ســطح ملــی همچنــان بــدون اســتاندارد
و قاعــده باقــی مانــده اســت .اگرچــه تــا ســال  ، 2010حداقــل در 18
ایالــت پناهــگاه هــای حیوانــات بــه ثبــت و دریافــت مجــوز نیــاز دارنــد
(CO, GA, IL, IA, KS, MA, ME, MI, MN, MO, NE,
 )NH, NJ, NC, PA, RI, VT, WIو در  6ایالــت ملــزم بــه ایجــاد
هیئـ�ت مشاوهره11اس��ت (ASP�( )CO, KS, LA, ME, MO, TX
)CA 2006a, 2006b; MDAR 2009؛ ایــن قوانیــن ناســازگارند و
غالبـاً در ســطوح محلــی و ایالتــی بــه طــور ناکافــی نظــارت مــی شــوند.
 .1چالش ها درتضمین رفاه:
ذات ناهمگــون و پراکنــده نظــام پناهــگاه همــراه بــا فقــدان ســاختار
نظارتــی مســتحکم ،موجــب شــده تــا تضمیــن رفــاه حیوانــات پناهــگاه
دشــوار شــود .ایــن دشــواری بــا چندیــن چالــش در هــم آمیختــه شــده
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اســت.
حجــم زیــاد و روبــه رشــدی از مقــاالت وجــود دارد کــه فهرســت بلنــد
باالیــی از عوامــل اســترس زا را بــرای حیواناتــی کــه وارد پناهــگاه مــی
شــوند بــه ثبــت رســانیده انــد ،از جملــه :تــرک کــردن محیطــی آشــنا؛
حصــر؛ عــادت کــردن بــه صداهــای جدیــد ،بوهــا ،و حیوانــات ناآشــنا؛ و
لمــس توســط افــراد غریبــه .همانگونــه کــه در بــاغ وحــش هــا ،مــزارع و
محیــط هــای آزمایشــگاهی رخ مــی دهــد ،حیوانــات پناهــگاه بــا ماللــت،
ســرخوردگی ،انــزوا ،محرومیــت اجتماعــی و دیگــر تنــش هــای نشــأت
گرفتــه از حصــر بــه چالــش کشــیده میشــوند (;Stephen 2005
 .)Griffin 2006طــول زمــان اقامــت بــه وضــوح بــه عنــوان عامــل
خطــر 12بــرای بــروز بیمــاری حیوانــات در پناهــگاه هــا شناســایی شــده
اســت)Dinnage 2009; Edinboro 2004( .
ســاختمان هــای بســیاری کــه پیــش تــر بــرای نگهــداری کوتــاه مــدت
حیوانــات (مث ـ ً
ا بــرای دوران نگهــداری حیوانــات گــم شــده) طراحــی
شــده بودنــد ،مناســبت کمــی در برطــرف کــردن نیازهــای جســمی و
رفتــاری حیوانــات دارنــد(;Beerda 1997, 1999a, 1999b, 2000
Griffin 2006; Hennessy 1997; Holt 2010; Hubrecht
1992; Kessler 1997, 1999b; McCobb 2005; Ottway
 .)2003; Tuber 1996عوامـ�ل مختلفــی در افزایــش مــدت اقامــت
دخیــل هســتند .در بســیاری از پناهگاههــا پتانســیل بیشــتری وجــود
دارد کــه حیوانــات در محیــط هــای نامناســب در ســازمان هــا یــا شــبه
ســازمان هــا 13از چندیــن م��اه در بس�یـاری موــارد ،و تــا پایــان عمــر در
دیگــر مــوارد محصــور بماننــد کــه بــا نگرانــی هــای مربــوط بــه رفــاه
آنهــا ترکیــب مــی شــوند .موضوعــات مشــابهی کــه بــرای ســال هــای
بســیار توســط جامعــه ی جانورشناســان شــناخته شــده بودنــد (Maple
 )2003حــاال در رویارویــی بــا پناهــگاه هــا قــرار گرفتــه انــد.
در  15ســال اخیــر ،رشــد چشــمگیری در فعالیــت پناهــگاه هــای محلــی
رخ داده اســت .ایــن رشــد تعــداد نفــرات در خدمــت حیوانــات همــراه
بــی خانمــان بــدون شــک جــان هــای بســیاری را حفــظ کــرده اســت ،و
در کل رشــد بســیار مثبتــی بــوده هرچنــد کــه نگرانــی هــا نیــز افزایــش
یافتــه انــد ،بویــژه زمانــی کــه مراقبــت از حیوانــات توســط افــرادی بــا
قصــد نیــک ولــی بــدون آمــوزش یــا آمــوزش کافــی در پــرورش جمعیت،
رفتــار حیوانــات ،ســامت حیوانــات و/یــا علــم دامپزشــکی انجــام گیــرد.
عــدم آگاهــی از اطالعــات مربــوط بــه نگهــداری در پناهــگاه یــا فقــدان
ارتباطــات بــا پناهــگاه هــای بزرگتــر ممکــن اســت موانــع اضافــی در
مقابــل حصــول رفــاه کافــی باشــند.
مــوارد فزاینــده ای وجــود داشــته انــد کــه شــرایط پناهــگاه موجــب
رنجــش شــدید و مــرگ غیــر ضــروری حیــوان شــده اســت (ALDF
;website; Dudding 2009; HSUS 2007; Mckinnon 2009
 .)Peat 2009; WBZN 2009مــوارد رو بــه رشــدی از اتهــام بــه آزار
حیوانــات علیــه پناهــگاه هــا یــا ایمــن گاه هــا بــرای قصــور در فراهــم
کــردن رفـ�اه کافــی و خیرخواهانــه ثبــت شــده اســت (LA Times
 .)2010فقــدان اســتانداردهای مراقبــت قابــل قبــول و ناکامــی در
تشــخیص یــا واکنــش بــه رنجــش حیــوان در ایــن مــوارد دخیــل بــوده
اســت.
بســیاری از ایــن مــوارد محــدود بــه مجموعــه ی نگهــداری در پناهــگاه
نیســتند .بیــش از یــک چهــارم قــرن پیــش ،رســوایی هایــی متمرکــز بــر
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نگهــداری غیــر اســتاندارد حیــوان ،ســهل انــگاری و ســوء مدیریــت در
حـ�وزه حیوانـ�ات آزمایشـ�گاهی( ( )Blum 1994و حیــات وحــش (�Ma
 )ple 2003ایــن زمینــه هــا را دگرگــون کــرد .در مــورد آزمایشــگاه ،این
وقایــع بــه نظــارت قابــل توجــه دولــت فــدرال در نگهــداری حیوانــات
منجــر شــد؛ بــرای بــاغ وحــش هــا ،ایــن رخــداد ســبب تبــادل نظــر
داخلــی قابــل توجهــی شــد و در ایــن ارتبــاط خــود تنظیمــی را بهبــود
بخشــید ( .)Wielbnowski 2003بحــث هــا پیرامــون رفــاه حیوانــات
مزرعــه ب��ا پیش��رفت آش��کار کمت��ری ادامــه دارد .در نتیجــه ،قصــور در
خــود تنظیمــی پــرورش حیوانــات در برخــی ســامانه هــای پــرواری
متمرکز(«مــزارع تولیــدی» )14آغازگــر تحریــک عمــوم مــردم بــه یافتــن
راه حــل هــای قانونــی شــد (مث ـ ً
ا رای گیــری بــرای منــع اســتفاده از
قفــس زایمــان 15و باکــس گوســاله.)16
 .2نیاز به استانداردسازی
بــا وجــود درس هــای آموختــه شــده از مثــال هــای برجســته فــوق
الذکــر ،و دسترســی بــه منابــع مهــم بــرای راهنمایــی فعالیــت هــای
پناهــگاه (ASPCA 2009; HSUS 2010; Miller 2004b ,
2009; NACA 2009c; Peterson 2008; UC Davis web ، )siteموجـ�ب تاس��ف اســت کــه کمبودهــای جــدی رفــاه حیوانــات
همــراه در پناهــگاه هــا هنــوز اتفــاق مــی افتنــد .شــواهد متقاعــد کننــده
ای وجــود دارنــد کــه انتظــارات عمومــی بــرای مراقبــت و رفــاه حیوانــات
افزایــش یافتــه اســت .ایــن شــیوه نــگاه در نوشــتارهای تخصصــی و نیــز
در دســتورالعمل هــا و کدهــای اخالقــی موجــود در نهــاد هــای تجــاری،
ارکانهــای نظارتــی ،هیئــت مشــاوران و آژانــس هــای سیاســت گــذاری
بــرای حیوانــات تقریب ـاً در هــر موقعیــت ممکــن بــه اســتثناء پناهــگاه
هــا [مث ً
ال،پــارک هــای جانورشناســی (AZA 2009, 2010; Kohn
 ،)1994آزمایشــگاه های تحقیقاتــی (;CACC 1993; ILAR 1996
 ،)SCAW 2001ســگ خانههــای پرورشــی )AKC 2006, 2008(17
گربــه خانــه هــا ،)CFA 2009; CVMA 2009( 18ایمــن گاه هــای
حیــات وحــش غیــر بومــی ASA 2009; Brent 2007; GFAS(19
 ،)2009دامپــروریFASS 1999; Mench 2008; Veissier(20
 ،)2008خــرده فروشــان صنعــت حیوانــات خانگــی،)PIJAC 2009( 21
پانســیونهاCVMA 2007; New Zealand 1993; PCSA( 22
 )2009مراکــز بازپــروری حیــات وحــش بومــی،)Miller 2000( 23
گروههــای نجــات حیوانــات ،)ARA(24مراکــز نجــات و بازنشســتگی
اســب ســانان ( ])AAEP 2004; GFAS 2009تجلــی مــی کنــد.
ممکــن اســت تصــور شــود کــه اســاس نامــه هــای ضــد آزار مــی تواننــد
حیوانـ�ات پناهــگاه را محافظــت کننــد ،ولــی ایــن اســاس نامــه هــا غالبـاً
14 factory farms
15 gestation crate
16 veal crate
17 breeding kennel
18 cattery

بــرای اطمینــان از دریافــت مراقبــت مناســب حیــوان در پناهــگاه هــای
عمومــی یــا خصوصــی و محیــط هــای نجــات کافــی نیســتند .یــک
علــت آن وج�وـد واژه ه��ای قرــن نوزدهــم در ای��ن مت��ون اس��ت ،کــه در
دوران مــدرن فهــم پذیــری آن هــا را دشــوار مــی ســازد ،مثـ ً
ا:

«هرآنکــه بیــش از حــد ســواری بگیــرد ،بیــش از حــد بــار بزنــد ،بــا بــار ســنگین ســواری بگیــرد ،بــی گاری
بگیــرد ،شــکنجه کنــد ،عــذاب دهــد ،از رزق و روزی محــروم ســازد ،ظالمانــه کتــک بزنــد ،حیوانــی را معیــوب
یــا بــه قتــل برســاند ،عامــل یــا شــریک ســواری بیــش از حــد ،بارکشــی ســنگین ،ســواری بــا بــار ســنگین،
بــی گاری ،شــکنجه ،عــذاب ،قصــور در رزق و روزی ،کتــک ظالمانــه ،نقــص عضــو یــا مــرگ حیــوان شــود؛ ...و
هــر کــس ،کــه مســئولیت سرپرســتی حیوانــی را داشــته باشــد ،چــه مالــک یــا غیــر از آن ،ظلمــی غیرضــروری
وارد کنــد ،بــدون دلیــل موجــه در فراهــم آوری غــذا ،آب ،پناهــگاه مناســب ،محیــط پاکیــزه ،محافظــت در برابــر
شــرایط جــوی قصــور کنــد ،و هرکــس ،بــه عنــوان مالــک ،متصــرف ،یــا فــردی بــا مســئولیت یــا سرپرســتی
حیــوان ،ظالمانــه ســواری بگیــرد یــا از حیــوان بــرای کاری نامناســب کمــک بگیــرد ،تعمــدا ً آن را تــرک کنــد،
حمــل کنــد یــا موجــب حمــل حیــوان در داخــل یــا روی خــودرو ،یــا غیــر از آن شــود ،بــه شــیوه ای غیــر
ضــروری ظالمانــه یــا غیــر انســانی یــا بــه طریــق یــا شــیوه ای کــه در نهایــت حیــوان را ممکــن اســت تحــت
خطــر قــرار دهــد ،یــا بــا علــم و تعمــدا ً موجــه شــمارد یــا اجــازه دهــد کــه بــا شــکنجه ی غیرضــروری متحمــل
رنــج یــا ظلــم در هــر نوعــی گــردد مرتکــب جــرم آزار بــه حیوانــات شــده اســت».
اســتفاده از ایــن زبــان ضــد آزار قدیمــی بــرای نگرانــی هــای مــدرن
مربــوط بــه رنجــش جســمی و روحــی از حصــر و ســختی حاصــل از
بیمــاری یــا مــرگ مــی توانــد دشــوار باشــد .بــه عــاوه ،ممکــن اســت
فاصلــه زیــادی بیــن مراقبــت کافــی و شــدت کمبودهــا باشــد تــا تحــت
اســاس نامــه هــای آزار موجــود موجــب پیگــرد قانونــی شــوند .ایــن
موضــوع ممکــن اســت ســبب شــود تــا تعــداد زیــادی از حیوانــات در
شــرایط غیــر اســتاندارد در نهادهایــی کــه انتظــار مــی رود حافــظ رفــاه
حیــوان باشــند زندگــی کننــد .در برخــی مــوارد نهــاد هایــی کــه بــرای
ارائــه مراقبــت هــای نامناســب یــا اهمالگرانــه مقصــر هســتند توســط
همــان ســازمانی اداره مــی شــوند کــه آزار بــه حیوانــات را بررســی مــی
کنــد کــه در تضــاد بــا منافــع اســت.
از آن جــا کــه تعریــف حیــوان آزاری از ایالتــی تــا ایالــت دیگــر متفــاوت
اســت تشــخیص صریــح و مســتقیم حیــوان آزاری از حــوزه ی ایــن
دســتورالعمل هــا خــارج اســت .امــا ،پرواضــح اســت کــه وقتــی شکســت
فــردی در فراهــم کــردن حداقــل اســتانداردهای مراقبتــی خــاص موجــب
حیــوان آزاری مــی شــود ،الزامـاً اســتانداردهای مشــابهی بــرای پناهــگاه
هــا صــدق مــی کنــد .نیــت خــوب یــا فقــدان منابــع کافــی نبایــد بــرای
نهادهــای خصوصــی یــا وابســته بــه شــهرداری هــا بهانــه ای باشــد کــه
حیــوان آزاری را مجــاز شــمرده یــا ادامــه دهنــد.
 .3پنج آزادی و حیوانات همراه
انجمــن دامپزشــکان آمریــکا )AVMA( 25دســتورالعمل هــای مراقبــت
خالصــه ای بــرای حیوانــات همــراه دارد کــه شــامل برخــی توصیــه
هــا بــرای مجامــع خیرخواهــان اســت ( .)AVMA 2008همچنیــن
آنهــا بــه کمــک اصــول رفــاه حیوانــات  ،AVMA26یــادآور شــده انــد
کــه بایــد بــا حیوانــات در تمــام طــول عمــر خــود بــا احتــرام و نیکــی
برخــورد نمــود(.)AVMA 2006

19 exotic wildlife sanctuaries
20 animal agriculture
21 pet industry retailers
22 boarding kennels
23 domestic wildlife rehabilitation

)25 American Veterinary Medical Association (AVMA

24 animal rescue

26 AVMA Animal Welfare Principles
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Guidelines for Standards of Care in Animal Shelters

Background
1. Challenges to Ensuring
Welfare
The heterogeneous, fragmented nature of shelter
systems, coupled with the lack of a consistent
regulatory structure, has made it difficult to ensure
adequate care for shelter animals. This difficulty is
compounded by a multitude of challenges.

Historically, the provision of care for stray,
unwanted, and owner-relinquished animals in
the United States dates back to the founding of
the first large-scale animal shelters in New York,
Boston, and Philadelphia in the late 1800’s. Most
shelters were originally intended for handling large
numbers of dogs for brief periods of time as part of
animal control programs. That mission drove shelter

There is a growing body of literature documenting a
long list of stressors for animals entering shelters, such

design and operation for nearly 100 years. Animal
sheltering has evolved considerably since those
early days.

;as: leaving a familiar environment; confinement
adapting to new sounds, smells, and unfamiliar
animals; and being handled by unfamiliar people.
As occurs in zoo, farm, and laboratory settings,
shelter animals can be challenged by boredom,
frustration, isolation, social deprivation and other
;stresses arising out of confinement (Griffin 2006

Sheltering organizations can now be found for
almost any companion or domestic animal species
(e.g., rabbits, birds, rodents, horses, livestock),
and for many exotic species as well. The entities
delivering services vary from large, well-established

Stephen 2005). Length of stay has been clearly

agencies with significant resources, to grass-roots

identified as a risk factor for animal illness in shelters

groups, loosely-networked individuals, or individuals

(Dinnage, 2009; Edinboro 2004).

acting alone. The spectrum of programs is equally
open-admission

Many facilities, which were historically designed for
short-term handling of animals (e.g., for stray holding
period), are poorly suited to meet the physical
and behavioral needs of animals (Beerda 1997,
1999a, 1999b, 2000; Griffin 2006; Hennessy
1997; Holt 2010; Hubrecht 1992; Kessler
;1997, 1999b; McCobb 2005; Ottway 2003
Tuber 1996). Various factors have contributed to
increased length of stay. At many shelters there is

traditional

including:

diverse,

;shelters; care-for-life sanctuaries and hospices
;networks

foster-care

and

rescue

home-based

;virtual internet-based animal transport programs
behavioral rehabilitation centers; limited or planned
admission shelters; no-kill or adoption guarantee
shelters; high volume adoption agencies; and many
permutations of these various approaches. In this
document the term “shelter” is meant to apply to all
of the entities mentioned above.

a greater potential for animals to be confined to
inadequate institutional or quasi-institutional settings
from months in many cases, to the remainder of their
lives in others, compounding concerns about their
welfare. The same issues recognized for many years
by the zoological community (Maple 2003) are
now confronting shelters.

In contrast to many other settings such as zoos or
laboratories (AZA 2009, 2010; ILAR 1996), the
care of animals in shelters remains unstandardized
and unregulated at the national level. Although as
of 2010, at least 18 states require animal shelters
to be registered or licensed (CO, GA, IL, IA, KS,
MA, ME, MI, MN, MO, NE, NH, NJ, NC, PA,

Over the past 15 years, there has been an
explosive growth of grass-roots sheltering efforts.
This expansion of the number of persons working
on behalf of homeless companion animals has
undoubtedly saved many animal lives, and overall

RI, VT, WI), and six require establishment of an
advisory board (CO, KS, LA, ME, MO, TX) (ASPCA
2006a, 2006b; MDAR 2009); these regulations
are inconsistent and often inadequately monitored at
the state or local levels.

is a very positive development. Concern arises,
however, when animal care is provided by
2

دستورالعمل های استاندارد برای مراقبت در پناهگاه های حیوانات
جــدول  .1پنــج آزادی بــرای رفــاه
حیوانــات (شــورای رفــاه حیوانــات
مزرعــه)
.1آزادی از گرسنگی و تشنگی با دسترسی کامل به آب تازه و یک جیره ی غذایی برای حفظ بنیه و سالمت
کامل
.2آزادی از ناراحتی

با فراهم کردن محیط مناسب از جمله پناهگاه و یک ناحیه ی استراحت رضایت
بخش

.3آزادی از درد ،آسیب و
بیماری

با پیشگیری یا تشخیص سریع و درمان

.4آزادی در بروز رفتارهای
طبیعی

با فراهم کردن فضای کافی ،امکانات مناسب و همنشینی با هم نوعان حیوان

.5آزادی از ترس و مرارت

با فراهم کردن شرایط و درمان که از رنجش روحی جلوگیری کند.
رشــته دســتورالعمل هــای مســتقل و جامــع تــر پدیــد آمــده از درون
مجموعــه دامپزشــکی پناهــگاه بــرای تشــخیص فعالیــت هــای برتــر و
یــا غیرقابــل قبــول و همچنیــن حداقــل اســتانداردهای مراقبــت بــرای
حیوانــات پناهــگاه -چــه در یــک ســازمان بــزرگ ،یــک نهــاد مســکونی،
یــا مابیــن ایــن دو مــورد نیــاز هســتند .بــرای انعطــاف پذیــری کافــی،
اســتانداردها بایــد بــه روشــنی برخــی اصــول کلــی را بــدون توصیــه
بیــش از حــد توصیــف کننــد تــا هــر نــوع مدیریــت پناهــگاه بتوانــد
راهنمایــی شــود.
اصــول رفــاه پنــج گانــه یــاد شــده (جــدول ( )1شــورای رفــاه حیوانــات
مزرعــه 27 )2009نمونــه ای فراهــم کــرده کــه بیــن گونــه هــا و موقعیت
هــای متفــاوت ،از جملــه بــرای حیوانــات پناهــگاه قابــل اســتفاده اســت.
آزادی هــای پنــج گانــه کــه در ســال  1965در پادشــاهی انگلســتان
بوجــود آمــد ماحصــل گــزارش هــای کمســیون بر َمبِــل( 28کــه بعــدا ً

14

بــه شــورای رفــاه حیوانــات مزرعــه تبدیــل شــد) بــرای نشــان دادن
نگرانــی هــای رفاهــی در محیــط مزرعــه بــود .شــواهد فراوانــی وجــود
دارنــد کــه آزادی هــای پنــج گانــه بــه طــور گســترده بــه عنــوان
دســتورالعمل هایــی بــرای رفــاه همــه حیوانــات قابــل قبــول انــد.
مثــ ً
ا ،یــک نظــر ســنجی از اســاتید دام بــزرگ در یکــی از مدرســه
هــای دامپزشــکی نشــانگر حمایــت جــدی از ایــن اصــول در ایــاالت
متحــده بــود ( ،)Heleski 2005و همچنیــن توصیــه شــد کــه ایــن
اصــول بــه عنــوان چهارچوبــی بــرای رفــاه حیوانــات بــاغ وحــش بــه
همیــن انــدازه مفیدانــد( ،)Wielebnowski 2003آزادی هــای
پنــج گانــه زیربنــای حداقــل اســتانداردها را بــرای ســگ هــا ،گربــه
هــا و حیواناتــی کــه در پانســیون هــا نگهــداری مــی شــوند فراهــم
مــی آورنــد کــه توســط وزارت کشــاورزی نیوزلنــدNew Zealand(29
 )1998 ,2007و اخیــراً ،بــه عنــوان اســتانداردی بــرای گربــه هــا
توســط انجمــن دامپزشــکی کانــادا )CVMA 2009( 30اشــاعه شــد.
ایــن رویکــرد توســط جامعــه ی حیوانــات آزمایشــگاهی نیــز پذیرفتــه
شــده اســت (;Bayne 1998; CACC 1993; ILAR 1996
 .)SCAW 2001آزادی هــای پنــج گانــه بــه عنــوان اســتانداردهای
عملکــرد هســتند تــا اینکــه اســتاندارد مدیریتــی باشــند ،آنهــا نتیجــه را
توصیــف و معیارهــای ســنجش را تعریــف مــی کننــد ،ولــی روش هــای
بــه دســت آوردن آن نتایــج را مقــرر نمــی کننــد .دســتورالعمل هــای
اســتاندارد مراقبــت در پناهــگاه هــای حیوانــات بــا اســتفاده از آزادی
هــای پنــج گانــه بــرای رفــاه حیوانــات بــه عنــوان چهارچوبــی بــرای
تمــام بخــش هــای ایــن نوشــتار بــه تحریــر درآمــده انــد.

27 Farm Animal Welfare Council

29 New Zealand Ministry of Agriculture

28 Brambell Commission

30 Canadian Veterinary Medical Association
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 12بخــش در ایــن نوشــتار وجــود دارد .بــرای اینکــه توصیــه هــا از
متــن خــارج نشــوند و کــژ فهمــی رخ ندهــد ،هــر بخــش بایــد بــه طــور
کامــل خوانــده شــود .پناهــگاه هــا نبایــد صرفـاً روی تعــداد محــدودی
از فعالیــت هــای غیرقابــل قبــول یــا مطالــب مهــم داخــل پنجــره هــا
تمرکــز کننــد .ایــن هــا خالصــه نکاتــی هســتند کــه توجــه شــما را بــه
برخــی مســائل مهــم جلــب مــی کننــد ،ولــی اصــول مــورد نیــاز بــرای
ارزیابــی جامــع یــک برنامــه را فراهــم نمــی کننــد.
هیــچ نهــاد پناهگاهــی صــرف نظــر از شــرایط ،مثـ ً
ا بودجــه ،انــدازه ،و
غیــره نبایــد هیــچ یــک از فعالیــت هایــی کــه غیرقابــل قبــول شــمرده
مــی شــوند انجــام دهــد .اعمــال غیرقابــل قبــول الزامــاً بایــد بــدون
تأخیــر تصحیــح شــوند .بــرای مثــال ،قصــور در شناســایی و فراهــم
کــردن بــی حســی بــرای شــرایط دردنــاک غیرقابــل قبــول اســت
و بــی درنــگ ملــزم بــه تصحیــح اســت .وقتــی فعالیتــی «الزامــی»
تلقــی مــی شــود ،بــاور بــرآن اســت کــه بــدون پیــروی از ایــن توصیــه،
ارائــه حداقــل ســطح ممکــن از مراقبــت قابــل قبــول یــا خیرخواهانــه
غیرممکــن اســت .اســتفاده از واژه «بایــد» دال بــر توصیــه هــای جــدی
اســت .تشــخیص بــرآن اســت کــه بکارگیــری توصیــه هــای «ایــده آل»
ممکــن اســت تحــت همــه ی شــرایط امــکان پذیــر نباشــد ولــی بــه

طــور قطــع موجــب بهبــود رفــاه حیوانــات مــی شــوند .در پایــان ایــن
نوشــتار فهرســتی از واژگان آورده شــده تــا بــه درک بیشــتر مطالــب
کمــک کنــد.
عبــارت «بلند-مــدت» 1و «کوتاه-مــدت» 2در چندیــن بخــش از ایــن
نوشــتار اســتفاده شــدهاند (مث ـ ً
ا ،بخــش ســاختمان هــا ،رفتــار ،طــب
بهداشــتی و ســامت جســمی) .تعییــن دگرســویی زمــان اقامــت در
پناهــگاه از کوتــاه مــدت بــه بلنــد مــدت دشــوار اســت ،و تأثیــر مــدت
زمــان اقامــت ممکــن اســت هــر حیوانــی را بــه طــور متفــاوت تحــت
تأثیــر قــرار دهــد .از ایــن رو ،توصیــه هــای یافــت شــده در تمــام ایــن
نوشــتار کــه مربــوط بــه اقامــت هــای بلند-مــدت هســتند بــازه ی
زمانــی معینــی ندارنــد .بــه طــور ایــدهآل ،توصیــه هــای ضامــن ســامت
جســمی و رفتــاری و تندرســتی در مراقبــت بلند-مــدت بایــد هرچــه
زودتــر و بــا صــرف نظــر از مــدت زمــان اقامــت مــورد انتظــار بــکار
گرفتــه شــوند ،خصوصــاً هنگامــی کــه اقامــت طوالنیتــر از  1یــا 2
هفتــه پیــش بینــی میشــود.
long-term

1

short-term

2
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دستورالعمل های استاندارد برای مراقبت در پناهگاه های حیوانات

مدیریت و ثبت سوابق
محدوده اختیار ،مسئولیت،
و نظارت به طور ایده آل
باید به نظم درآمده و به
صورت دوره ای بازنگری
شده و به هنگام تغییر نقش
ها به روزرسانی شود.

برای اطمینان از مراقبت
خیرخواهانه حیوان و
همچنین امنیت عمومی و
کارکنان به آموزش کافی
نیاز است.

برای هر حیوان به محض
ورود الزاماً باید یک شناسه
منحصر به فرد (اسم و/
یا شماره) و پیشینه ایجاد
شود.
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اجــرای توصیــه هــای ایــن نوشــتار نیازمنــد منابــع کافــی ،برنامــه ریزی،
آمــوزش و نظــارت اســت؛ ایــن اصــول عملیاتــی بنیــادی را بنــا مــی
نهنــد کــه بســیاری از دیگــر مــوارد عنــوان شــده در ایــن نوشــتار
بــر روی آن قــرار مــی گیرنــد .بــرای ســاخت ایــن شــالوده ،ســازمان
هــا ملــزم بــه داشــتن یــک هــدف واضــح و مشــخص انــد؛ سیاســت
گــذاری هــا وپروتــکل هایــی کــه اطالعــات جــاری را منعکــس مــی
کننــد؛ آمــوزش و نظــارت کافــی پرســنل؛ ومدیریــت مناســب مراقبــت
از حیوانــات .از آنجــا کــه ســامت حیــوان عم ـ ً
ا بــا همــه ی اشــکال
نگهــداری در پناهــگاه یــا برنامــه هــای نجــات در هــم تنیــده شــده
اســت ،دامپزشــکان بایــد کامــ ً
ا در جریــان برنامــه هــای توســعه و
اجــرای ســازمانی آنهــا باشــند ،و الزامــاً بایــد بــر مراقبــت پزشــکی و
جراحــی حیوانــات نظــارت داشــته باشــند .در ایــن راســتا عملکــرد
ســازمانی ،ســامت و آســایش کارگــر ،و ســامت حیــوان کامــ ً
ا بــا
یکدیگــر مرتبــط هســتند (Reeve et al 2004; Rogelberg et
.)al 2007
 .1ایجاد سیاست گذاری ها و پروتکل ها
داشــتن هدفــی روشــن و مشــخص مبنــای توســعه ی سیاســت گــذاری
هــای ســازمانی اســت ،از جملــه ایــن مــوارد مــی تــوان بــه مراقبــت
از حیــوان ،ورودی ،1درمــان ،سرپرســتی ،2و مهریــن کشــی 3اشــاره
نمــود .سیاســت هــا الزامـاً بایــد بــه منابــع و تعهــدات قانونــی /پیمانــی
ســازمان توجــه داشــته باشــند .پروتــکل هــا الزام ـاً بایــد بــا جزئیــات
کافــی توســعه یافتــه و ثبــت شــوند تــا بــه اســتاندارد هــای توصیــف
شــده در ایــن نوشــتار دســت یافتــه و آن را حفــظ کننــد ،کــه بــر
حســب نیــاز بــه روز رســانی شــده تــا از انعــکاس اطالعــات بــه روز و
قوانیــن مربوطــه اطمینــان حاصــل شــود (. )Hurley 2008aهمــه
ی کارکنــان (و داوطلبــان 4در صــورت نیــاز) ملــزم بــه دسترســی بــه
پروتــکل هــای بــه روز هســتند .نظــر تخصصــی دامپزشــک بایــد بــر
روی همــه ی سیاســت هــا و پروتــکل هــای مربــوط بــه حفــظ ســامت
جســمی و رفتــاری حیــوان ارائــه شــود .ایــده آل اســت کــه ،دامپزشــک
مربوطــه آمــوزش دیــده طــب پناهــگاه و یــا مجــرب بــوده و نیــز در
مــورد جمعیــت حیوانــی خــاص اطــاع داشــته باشــد.
 .2ساختار مدیریت
داشــتن ســاختاری روشــن و تعریــف شــده کــه مســئولیت پذیــری،
جوابگویــی ،و اختیــارات مدیریــت را در درون ســازمان بــه تصویــر
بکشــد ضــروری اســت و الزامـاً بایــد بــا همــه ی کارکنــان و داوطلبــان

در میــان گذاشــته شــود .محــدوده ی اختیــار ،مســئولیت ،و نظــارت بــه
طــور ایــده آل بایــد بــه نظــم درآمــده و بــه صــورت دوره ای بازنگــری
شــده و بــه هنــگام تغییــر نقــش هــا بــه روز رســانی شــود .الزامــاً و
منحصــرا ً بــه افــراد بــا دانــش و آمــوزش کافــی اختیــار و مســئولیت داده
شــود .بســیاری تصمیمــات شــامل مــوارد تخصیــص منابــع بــه عــاوه
ســامت جمعیــت و رفــاه فــردی حیوانــات مــی شــود؛ در ایــن مــوارد
الزامـاً بایــد همــه ی عوامــل را بــه طــور گســترده مــورد مالحظــه قــرار
داد ،و تصمیمــات بــه خوبــی توســط گروهــی از افــراد واجــد شــرایط
گرفتــه شــود .ولــی در مــواردی کــه رفــاه حیــوان در خطــر اســت ،نبایــد
تصمیــم دامپزشــک نادیــده گرفتــه شــود .بــرای حصــول اطمینــان از
هدایــت گــری سیاســت هــا و پروتــکل هــا در فعالیــت هــای روزانــه،
نظــارت و مســئولیت پذیــری همــه کارکنــان و داوطلبــان ضــروری
اســت.
 .3آموزش
بــرای اطمینــان از مراقبــت خیرخواهانــه حیــوان و همچنیــن امنیــت
عمومــی و کارکنــان بــه آمــوزش کافــی نیــاز اســت (.)ILAR 1996
کــه شــامل تخصیــص زمــان و منابــع بــه کارکنــان و داوطلبــان بــرای
تکمیــل آمــوزش پیــش از قبــول مســئولیت انجــام امــور مــی شــود.
توانایــی ،دانــش و آمــوزش مــورد نیــاز بــرای انجــام هــر وظیفــه الزامـاً
بایــد پیــش از بعهــده گرفتــن مهــارت بــه خوبــی شــرح داده شــود .بــه
منظــور حفــظ و بهبــودی توانایــی هــا بایــد امــکان ادامــه ی تحصیــل
میســر شــود و در ضمــن ســوابق آموزشــی نیــز بایــد ثبــت شــود.
 .4تعیین هویت حیوانات و ثبت سوابق
بــرای هــر حیــوان بــه محــض ورود الزامـاً بایــد یــک شناسـهی 5منحصر
بــه فــرد( ماننــد اســم و/یــا شــماره) و پیشــینه 6ایجــاد شــود .شناســه
بایــد بـ�ه صــورت فیزیکــی (مثـ ً
ا قــاده یــا آویــزه )7بــرای مــدت زمــان
اقامــت بــه حیــوان متصــل شــود مگــر اینکــه امنیــت حیــوان و/یــا
کارکنــان را بــه خطــر انــدازد .اجــزای اصلــی پیشــینه بایــد شــامل:
شناســه ،نتیجــه اســکن میکروچیــپ ،شــماره میکروچیــپ در صــورت
وجــود ،منشــاء حیــوان ،تاریــخ ورود و خــروج ،سرنوشــت ،8گونــه ،ســن،
جنســیت ،مشــخصات ظاهری(نــژاد و رنــگ) ،و اطالعــات پزشــکی و
رفتــاری باشــد( .بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد پیشــینه ی پزشــکی
و گــردآوری اطالعــات جمعیــت بــه بخــش مدیریــت و بخــش طــب
بهداشــتی و ســامت جســمی مراجعــه نماییــد).
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طراحی ساختمان و محیط
پناهــگاه هــا ملــزم بــه فراهــم کــردن محیــط مناســب بــرای حفــظ
ســامت حیــوان هســتند .ســاختمان هــا الزام ـاً بایــد بــرای گونــه هــا،
تعــداد حیوانــات تحــت مراقبــت و مــدت زمــان اقامــت مناســب باشــند
تــا از ســامت جســمی و روانــی حیوانــات اطمینــان حاصــل شــود.
طراحــی بایــد امــکان تفکیــک حیوانــات براســاس وضعیــت ســامتی،
1
ســن ،جنســیت ،گونــه ،خلــق و خــو ،و موقعیــت شکارچی-شــکار
را فراهــم کند(بــرای اطالعــات بیشــتر بــه بخــش طــب بهداشــتی و
ســامت جســمی و بخــش طــب رفتــار و ســامت روانــی مراجعــه
کنیــد) ،بعــاوه بایــد فضــای کافــی بــرای فعالیــت هــای پناهــگاه که در
ایــن نوشــتار توصیــف شــدهاند (ورودی ،معاینــه ،انتظــار ،2سرپرســتی،3
ایزولــه ،درمــان ،ذخیــرهی غــذا ،لباسشــویی ،و در صــورت نیــاز مهریــن
کشــی) داشــته باشــد .ورودی هــا و خروجــی هــا ،راهروهــا ،واتــاق
هــا بایــد بــه گون ـهای قــرار گرفتــه باشــند کــه حرکــت در ســاختمان
(«ترافیــک پــا» )4و تمیــز کاری ،آنگونــه کــه در بخــش نظافــت توصیــف
شــده ،بایــد از نواحــی ســکونت بــا بیشــترین حساســیت بــه بیمــاری
و  /یــا ســالم تریــن حیوانــات شــروع شــده و بــه حیواناتــی کــه بــا
بیشــترین احتمــال یــک منبــع بیمــاری مســری هســتند پایــان یابــد.
یــک ســری از دســتورالعمل هــا توصیــه مــی کننــد کــه حداقــل %10
از ظرفیــت مســکونی ســاختمان بایــد بــرای ایزولــه کــردن حیواناتــی
کــه مشــکوک یــا بیمــار بــه عوامــل عفونــی هســتند در دســترس
باشــد (. )New Zealand 1993نهادهایــی کــه بــه حیوانــات متعلــق
بــه بخــش خصوصــی خدمــات مــی دهنــد (مثــ ً
ا عقیــم ســازی یــا
درمانــگاه دامپزشــکی) بایــد ایــن حیوانــات را از حیوانــات پناهــگاه جــدا
کننــد.
 .1محفظه اصلی
محفظــه اصلــی بــه محیــط محصــوری ماننــد یــک قفــس ،5رانِ ،6کنِل،7
اصطبــل ،8یــا پِــن 9گفتــه مــی شــود کــه حیــوان در آن غــذا مــی خورد،
مــی خوابــد ،و در اغلــب محیــط هــای نگهــداری حیوانــات بیشــتر وقــت
خــود را در آن مــی گذارنــد .محفظــه ی اصلــی الزام ـاً بایــد ســاختاری
ســالم و وضعیتــی ایمــن و کارا داشــته باشــد تــا بــه طــور مناســب
حیوانــات را نگهداشــته ،از آســیب جلوگیــری کنــد ،دیگــر حیوانــات
را بیــرون نگهداشــته و بــه حیوانــات اجــازه دهــد کــه خشــک و تمیــز
باقــی بماننــد .الزام ـاً نبایــد هیــچ لبــه تیــز ،شــکاف یــا دیگــر نقوصــی
کــه باعــث آســیب یــا گیــر افتــادن پــا یــا دیگــر بخــش هــای بــدن مــی
شــوند وجــود داشــته باشــد .الزامـاً بایــد چفــت ایمنــی 10یــا قفــل هــای
دیگرموجــود باشــند .کــف تــوری فلــزی 11یــا کــف اســلت 12در قفــس

1 predator-prey status
2 holding
3 adoption
4 foot traffic
5 cage
6 run

ه�اـی س��گ ه��ا و گربــه هــا بــرای محفظــه اصلــی قابــل قبــول نیســتند.
محفظــه هایــی کــه بــدون خــارج کــردن حیوانــات امــکان مراقبــت و
تمیــز کاری بدهند(مث ـ ً
ا محفظــه ی دو بخشــی 13یــا تقســیم شــده)14
در پیشــگیری از انتقــال بیمــاری بســیار مهــم هســتند و بایــد بــرای
حیوانــات بیمــار ،کوچکتــر از ســن  20هفتــه و تــازه وارد فراهــم شــوند.

نگهداری ضعیف گربه ها
یکی از بزرگترین عیوب
مشاهده شده در پناهگاه ها
است و اساساً تأثیر منفی بر
سالمت و رفاه حیوان دارد.

محفظــه ی اصلــی بایــد بــه راحتــی تمیــز و ضدعفونــی شــود .حتــی
در پناهــگاه هــای خانگــی کــه ممکــن اســت خــود خانــه یــا اتاقــی از
خانــه بــه عنــوان محفظــه ی اصلــی اســتفاده شــده باشــد ،نظافــت مهــم
اســت .تــا زمانــی کــه نگرانــی هــا از بیمــاری کاهــش یابــد ،حیوانــات
تــازه وارد بایــد در نواحــی ای از خانــه ،یــا محفظــه ای درون خانــه
ســکونت کننــد کــه بــه خوبــی و ســادگی نظافــت شــوند.
بســتن( 15بــا طنــاب یــا قــاده بــه جایــی) هــر حیوانــی بــا هــدف
محــدود و محصــور کــردن آن یــک روش غیرقابــل قبــول اســت و در
پناهــگاه هــای خیرخواهانــه جایــی نــدارد ( .)HSUS 2009aبســتن
دائمــی ســگ هــا بــه جــای نگهــداری در محفظــه ی اصلــی عملــی
غیــر خیرخواهانــه اســت ،و مصوبــه ی رفــاه حیــوان 16اســتفاده از آن را
درســال  1997بــرای همــه ی نهادهــای تحــت نظــارت ممنــوع کــرده
اســت (.)APHIS 1997a
محفظــه ی اصلــی الزام ـاً بایــد فضایــی کافــی فراهــم کنــد و بــه هــر
حیــوان ،صــرف نظــر از گونــه اجــازه دهــد ،در بــدن خــود تغییــر
حالــت هــای طبیعــی ایجــاد کنــد ،مثـ ً
ا آزادانــه بچرخــد و بــه راحتــی
بایســتد ،بنشــیند ،کــش و قــوس بخــود دهــد ،ســرش را بــدون تمــاس
بــا بــاالی محفظــه حرکــت دهــد ،در وضعیتــی راحــت بــا پاهــای
کشــیده دراز بکشــد ،حرکــت کــرده و بتوانــد وضعیــت راحتــی بــرای
خــوردن ،آشــامیدن ،ادرار کــردن و مدفــوع کــردن بگیــرد (AAEP
;2004; CFA 2009; Hansen 2000; King County 2009
 .)Kulpa-Eddy 2005; New Zealand 1993بــه عــاوه ،گربــه
هــا و ســگ هــا بایــد بتواننــد در حالــت ایســتاده ی طبیعــی دمشــان
را راســت نگهدارنــد .محفظــه ی اصلــی بایــد بــه حیوانــات اجــازه دهــد
بیــرون را ببیننــد ولــی بایــد بــرای اجتنــاب از تمــاس بصــری بــا دیگــر
حیوانــات حداقــل چنــد موقعیــت فراهــم شــود (;Carlstead 1993
.)Overall 1997; Wells 1998
بــرای محفظــه ی اصلــی ســگ هــا و گربــه هــا طیفــی از حداقــل ابعــاد
توصیـ�ه شـ�ده اسـ�ت( (�CFA 2009 ; Griffin 2006 ; New Zea
 .)land 1993اکثــر ایــن توصیــه هــا فراتــر از آن چیزیســت کــه معــوالً
در بســیاری از پناهــگاه هــا یافــت مــی شــود .بــه خاطــر طیــف وســیع
انــدازه ی بــدن ســگ هــا ،در ایــن نوشــتار توصیــه هــای اختصاصــی
بــرای حداقــل انــدازه ی ِکنِــل گنجانــده نشــده اســت .ولــی ،انــدازه
ی هــر محفظــه ی اصلــی الزام ـاً بایــد بــرای مؤلفــه هــای جســمی و
رفتــاری تشــریح شــده در بــاال کفایــت کنــد .فاصلــه ی مثلثــی کمتــر
از  2فیــت ( 60ســانتی متــر) بیــن ظــرف خــاک ،محــل اســتراحت و
محــل تغذیــه بــر دریافــت غــذا در گربــه هــا اثــر منفــی دارد (تصویــر
 .)Bourgeois 2004( )1گربــه هایــی کــه در قفــس هــای بــا فضــای
کــف  11فیــت مربــع ( 1/02متــر مربــع) نگهــداری مــی شــوند در
مقایســه بــا گربــه هایــی کــه درفضــای  5/3فیــت مربــع ( 0/49متــر

بستن هر حیوانی با هدف
محدود و محصور کردن آن
یک روش غیرقابل قبول
است و در پناهگاه های
خیرخواهانه جایی ندارد.
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محفظه هایی که بدون
خارج کردن حیوانات امکان
مراقبت و تمیزکاری را
دهند در پیشگیری از انتقال
بیماری بسیار مهم هستند
و باید برای حیوانات بیمار،
کوچکتر از سن  20هفته و
تازه وارد فراهم شوند.

مربــع) نگهــداری مــی شــوند اســترس بســیار کمتــری را نشــان دادنــد
( .)Kessler 1999bانجمــن دوســتداران گربــه 17حداقــل  30فیــت
مربــع ( 2/78متــر مربــع) را بــرای هــر گربــه توصیــه مــی کنــد (CFA
 .)2009پناهــگاه هــا بایــد تــاش کننــد کــه از ایــن ابعــاد فراتــر رفتــه،
بــه خصــوص وقتــی مــدت زمــان اقامــت افزایــش مــی یابــد( .بــرای
اطــاع از ابعــاد توصیــه شــده در نگهــداری گروهــی حیوانــات بــه بخــش
نگهــداری گروهــی رجــوع شــود).
بــه منظــور حفــظ ســامت و رفــاه حیــوان عــاوه بــر توجــه بــه انــدازه
هــا ،طراحــی مناســب محفظــه ی اصلــی ضــروری اســت .الزام ـاً بایــد
ظ��روف غ��ذا وآب ی�اـ آبخــوری ه��ا فراهــم شــده باشــند .محــل ظــروف
آب ،غــذا ،و خــاک بــه نســبت یکدیگــر ،نواحــی اســتراحت ،درهــا ،و
غیــره مــی توانــد تأثیــر قابــل توجهــی بــر رفــاه حــال حیوانــات داشــته
باشــند (.)CACC 1993
فاصلــه ی بیــن محــل تغذیــه ،ادارار و مدفــوع ،و اســتراحت بایــد بــه
حداکثــر برســد .محفظــه ی اصلــی الزام ـاً بایــد بــه حیوانــات اجــازهی
نشســتن ،خوابیــدن و تغذیــه را بــه دور از نواحــی دفــع مدفــوع و ادرار
در محفظــه بدهــد .ایــن کار بــا اســتفاده از محفظــه هــای دوبخشــی یــا
تقســیم شــده میســر مــی شــود؛ محفظ ـهی تکــی بــرای گربــه هــا در
انــدازه ی مناســب بــه صورتــی کــه در بــاال شــرح داده شــد؛ یــا قــدم
بــردن روزانــه ی ســگ هــا در فواصــل زمانــی مناســب کــه از ادرار و
مدفــوع آنهــا در محفظــه جلوگیــری کنــد ،در صورتــی کــه موجــب بــه
خطــر انداختــن ســامتی و ایمنــی نشــود ،انجــام گیــرد.

قفس ها یا جعبه هایی که
از آن ها برای نگهداری
کوتاه مدت ،موقت یا
مسافرت استفاده می شوند
به عنوان محفظه ی اصلی
غیر قابل قبول هستند و
استفاده از آن ها با چنین
اهدافی ظالمانه است.
تصویــر )1حداقــل فاصلــه ی توصیــه
شــده بیــن ظــرف خــاک ،محــل
اســتراحت ،و تغذیــه

بایــد بــه عــادات هــر حیــوان توجــه شــود .حصــر ،حتــی در محفظــه ی
تقســیم شــده ،در برخــی از ســگ هــا مانــع دفــع ادرار و مدفــوع مــی
شــود .بســیاری از گربــه هــا از دفــع ادرار و مدفــوع در ظــرف خاکــی
کــه در محــل نامناســب قــرار گرفتــه و یــا جنــس خــاک مطلوبــی
نــدارد خــودداری مــی کننــد.)CACC 1993; Neilson 2004( .
ظــرف خــاک گربــه هــا الزامـاً بایــد بــه انــدازه ای بــزرگ باشــد کــه بــه
راحتــی تمــام بــدن گربــه درآن جــای گیــرد.
بــرای گربــه هــا ،ابعــاد عمــودی عــاوه بــر ابعــاد افقــی بســیار مهــم
هســتند چــرا کــه گربــه هــا تمایــل دارنــد وقــت بیشــتری روی ســطوح
مرتفــع و ســاختارهای باالتــر از ســطح زمیــن بگذارننــد .بــه عــاوه
برخــی ســگ هــا نیــز ترجیــح مــی دهنــد بــر روی ســطوح مرتفــع
اســتراحت کننــد .در صــورت امــکان بایــد محــل هــای اســتراحت
مرتفــع فراهــم شــوند ،بــه شــرط آن کــه حرکــت حیــوان در محفظــه را
محــدود نکننــد .بــرای همــه ی حیوانــات بایــد محــل اســتراحتی نــرم
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فراهــم گــردد تــا موجــب رفــاه حیــوان شــود و از ایجــاد زخــم بســتر
جلوگیــری کنــد .)Crouse 1995 ; New Zealand 1998( .قفــس
هــا یــا جعبــه هایــی کــه بــرای نگهــداری کوتــاه مــدت ،موقــت یــا
مســافرت (ماننــد جعبــه هــای هواپیمــا ،19باکــس حمــل ،قفــس هــا یــا
جعبــه هــای طراحــی شــده بــرای محــدود کــردن حرکــت در زمانــی
مشــخص بــرای درمــان یــا بازپــروری 20ماننــد قفــس هــای کوچــک تــر
از  2فیــت ×  2فیــت ( 60ســانتی متــر ×  60ســانتی متــر) از جنــس
فــوالد ضــد زنــگ ،)21بــه عنــوان محفظــه ی اصلــی غیــر قابــل قبــول
هســتند و اســتفاده از آن هــا بــا چنیــن اهدافــی ظالمانــه اســت (CFA
 .)2009; Miller 2000جعبــه هــا یــا قفــس هــا الزامــاً نبایــد بــه
شــیوه ای کــه باعــث افزایــش اســترس و ناراحتــی حیــوان ،کاهــش
تهویــه ،یــا ریــزش مــواد دفعــی از قفــس باالیــی بــه قفــس پایینــی مــی
شــود بــر روی یکدیگــر قــرار گیرنــد.
18

نگهــداری ضعیــف گربــه هــا یکــی از بزرگتریــن عیــوب مشــاهده شــده
در پناهــگاه اســت و اساسـاً تأثیــر منفــی بــر ســامت و رفــاه دارد .بــرای
بهبــود رفــاه گربــه هــا مــی تــوان محفظــه هــای موجــود را اصــاح کــرد
(مثــ ً
ا بــا ایجــاد دریچــه در قفــس هــای از جنــس فــوالد ضدزنــگ
بــرای افزایــش فضــای در دســترس و ســاختن واحدهــای مســکونی
چنــد بخشــی) ( .)UC Davis 2009گربــه هــا الزامــاً بایــد محــل
هایــی بــرای مخفــی شــدن داشــته باشــند (مثـ ً
ا یــک کیســه کاغــذی
یــا جعبــه ای بــا انــدازه ی کافــی کــه اختفــاء را امکانپذیــر کنــد) و
بایــد ســطوح مرتفعــی داشــته باشــد کــه حیــوان بــرروی آن بنشــیند
(�Carlstead 1993; Crouse 1995; De Monte 1997; Grif
fin 2002, 2006, 2009a; Hubrecht 2002; Rochlitz
 .)1999, 2002; Wells 2000در یــک مطالعــه نشــان داده شــد کــه
توانایــی اختفــاء موجــب کاهــش هورمــون هــای اســترس در گربههــا
میشــود ( .)Carlstead 1993در شــرایط ایــده آل ،نبایــد گربــه هــا
را بــه قفــس هــای هــم ســطح زمیــن محــدود کــرد چــرا کــه ایــن
قفــس هــا در مقایســه بــا قفــس هــای مرتفــع اســترس زایــی بیشــتری
دارنــد.
بــا افزایــش مــدت زمــان اقامــت (مث ـ ً
ا بیشــتر از  2-1هفتــه) فراهــم
کــردن فضایــی شــورانگیز بــرای جســم و روان حیــوان اهمیــت فزاینــده
ای مــی یابــد؛ الزامـاً بایــد جایگزیــن هایــی بــرای خانــه هــای مرســوم
فراهــم شــود .بــرای حیواناتــی کــه اقامــت بلنــد مــدت دارنــد ،الزام ـاً
بایــد در ســاختارفیزیکی محیــط امــکان اختفــاء ،بــازی ،اســتراحت،
تغذیــه و دفــع وجــود داشــته باشــد .همچنیــن بــرای گربــه هــا ،محیــط
بایــد امــکان خراشــیدن بــا پنجــه هــا ،بــاال رفتــن از ســطوح و نشســتن
را بدهــد .بــرای اغلــب گونــه هــا ،دسترســی حفاظــت شــده بــه محیــط
مســقف و فضــای بــاز 22ایــده آل اســت  ،خصوصــاً وقتــی حیوانــات
بــرای مــدت طوالنــی نگهــداری مــی شــوند .فضاهــای بــاز الزام ـاً بایــد
23
بــه شــیوه ی مناســب در برابــر اثــرات منفــی آب و هــوا ،خرابــکاری
محافظــت شــده باشــند و از فــرار یــا شــکار شــدن حیوانــات جلوگیــری
نماینــد.
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طراحی ساختمان و محیط

 .2سطوح و زهکشی
ازســطوح غیــر مضــرس کــه بــه راحتــی ضدعفونی مــی شــوند و در برابر
نظافــت مکــرر مقاومــت مــی کننــد بایــد در کلیــه محــل هــای نگهداری
حیوانــات اســتفاده شــود و الزامـاً بایــد در نواحــی نگهــداری تولــه ســگ
هــا و بچــه گربــه هــا ،یــا حیوانــات مبتــا بــه عفونــت یــا آنهایــی کــه
بــدون تاریخچــه ســامتی مشــخص پذیــرش شــده انــد اســتفاده شــود.
همچنیــن ایــن اصــول در برنامــه هــای نگهــداری خانگــی از اهمیــت
یکســانی برخوردارنــد .یــک ســطح غیرقابــل نفــوذ و درزگیــری شــده
ماننــد بتــن بــدون درز 24یــا اپوکســی 25بــرای کــف ایــده آل هســتند
( .)New Zealand 1998نبایــد در محــل هــای نگهــداری حیوانــات
از فــرش اســتفاده شــود چــون بــه خوبــی تمیــز و ضدعفونــی نمــی
شــود .در محیــط هــای خانگــی بــا اســتفاده کــم ،مشــمع کــف 26یــا
کــف کاشــی شــده 27مــی تواننــد قابــل قبــول باشــند ،ولــی درزهــا
و ردیــف هــای گــروت 28در مقایســه بــا ســطوح بــدون درز نیازمنــد
نگهــداری و توجــه بیشــتر بــه نظافــت هســتند .نقــاط اتصــال دیوارهــا
بــه کــف بایــد درزگیــری شــده باشــند کــف هــای پوســت انداختــه،
تخریــش شــده ،تکــه تکــه شــده کــه نمــی تواننــد بــه خوبــی نظافــت
شــوند بایــد مرمــت و یــا جایگزیــن شــوند.
امکانــات رفاهــی (ماننــد بســتر نــرم یــا مــت هــای بــدون لغــزش)29
بــرای حیوانــات درگیــر التهــاب مفاصــل (آرتریــت) ،ضعــف عضالنــی،
یــا دیگــر اختــاالت حرکتــی نیــاز اســت چــرا کــه اگــر ســطوح لغزنــده
باشــند ایــن حیوانــات بــه هنــگام برخواســتن دچــار مشــکل مــی
شــوند .کــف بایــد شــیب مالیمــی داشــته باشــد تــا دفــع ضایعــات و
آب را بــه داخــل زهکشــی امــکان پذیــر ســازد .آب هــای زائــد نبایــد
بــه کِنــل هــای مجــاور یــا نواحــی مشــترک ســرازیر شــوند .داشــتن
زهکشــی کافــی الزامــی اســت ( .)New Zealand 1993اگر زهکشــی
در نواحــی مشــترک قــرار داشــته باشــد الزامــاً بایــد بــه نظافــت و
ضدعفونــی ایــن نواحــی پیــش از دسترســی حیــوان توجــه ویــژه
مبــذول داشــت .پوشــش زهشــکی بایــد بــه گونــه ای طراحــی شــده
باشــد کــه از گیــر افتــادن پنجــه حیــوان در زهکشــی جلوگیــری نمایــد.
 .3گرمایش ،تهویه ،و کیفیت هوا
ممکــن اســت دمــا و رطوبــت پیشــنهاد شــده بیــن گونــه هــای حیوانــی
نگهــداری شــده متفــاوت باشــد ،ولــی ضــروری اســت کــه هــر محفظــه
ی اصلـ�ی بــه حیــوان اجــازه دهــد کــه بــه راحتــی دمــای بــدن طبیعــی
خــود را حفــظ نمایــد (.)AVMA 2008a; New Zealand 1993
مقــدار دمــا و رطوبــت بایــد هــم ســطح بــا بــدن حیــوان و در داخــل
محفظــه ســنجیده شــوند.
بــرای ســگ هــا و گربــه هــا ،انجمــن دامپزشــکی آمریــکا ()AVMA
توصیــه مــی کنــد کــه دمــای محیــط بایــد بــاالی  60درجــه فارنهایــت
( 15/5درجــه ســانتی گــراد) ،و زیــر 80درجــه فارنهایــت ( 26/6درجــه
ســانتی گــراد) ،و رطوبــت نســبی بایــد در حــدود  30تــا  70درصــد
باشــد ( .)AVMA 2008aبــه خاطــر تفــاوت هــای نــژادی ،وضعیــت
sealed concrete
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epoxy
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بدنــی ،30وضعیــت ســامت ،پوشــش مــو ،فــرم صــورت ،و تفــاوت هــای
ســنی ،الزامـاً بایــد حیوانــات را بــه صــورت انفــرادی بررســی نمــود تــا
از راحتــی آن هــا و ایــن کــه بــه خوبــی بتواننــد دمــای بدنشــان را
حفــظ کننــد اطمینــان حاصــل شــود .اگــر حیوانــات ســرد بــه نظــر
بیایند(مثــ ً
ا بلرزنــد یــا بــرای گرمــا کنــار هــم تجمــع کننــد) یــا
ً
ً
گرمشــان باشــد(مثال لــه لــه اضافــی کننــد) الزامـا بایــد بــرای راحتــی
و امنیــت حیــوان اقداماتــی صــورت گیــرد (مث ـ ً
ا تنظیــم ترموســتات،
بســتر اضافــی ،فنهــا ،انتقــال بــه ناحیـهای دیگــر از پناهــگاه ،ارزیابــی
ســامت و غیــره ).بســتر بــا جنــس مناســب اگــر تمیــز و خشــک
نگهداشــته شــود مــی توانــد بــه حیوانــات کمــک کنــد تــا دمــای بــدن
مناســبی داشــته باشــند.
هــوای تــازه بــرای حفــظ ســامتی و رفــاه و همچنیــن محــدود کــردن
انتشــار بیمــاری هــای عفونــی ضــروری اســت ( .)CFA 2009تهویــه
ی مناســب برطــرف کننــده گرمــا ،نــم ،بــو ،میکــروب هــای هــوازی،
و گازهــای آالینــده ماننــد آمونیــاک و کربــن مونوکســید اســت ،در
حالــی کــه ورود هــوای تــازه و اکســیژن دار را امــکان پذیــر مــی ســازد.
تهویــه الزام ـاً بایــد در میــزان باالیــی نگهداشــته شــده تــا بــرای همــه
نواحــی پناهــگاه از جملــه محفظــه ی اصلــی هــوای تــازه فراهــم شــود.
همــه دســتگاه هــای تهویــه الزام ـاً بایــد بــه خوبــی نگهــداری شــوند و
بایــد کیفیــت هــوا را همســطح حیــوان بررســی نمــود .بــرای تهویــه ی
کافــی در ســاختمان هــای نگهــداری حیوانــات بیــن  10و  20تعویــض
هــوای اتــاق در ســاعت بــا هــوای تــازه یــک اســتاندارد توصیــه شــده
اســت (European Council 1986; Johnson 2004; ILAR
. )1996
تهویــه ی مــورد نیــاز بــا توجــه بــه تراکــم جمعیــت و آالینــده هــای
هــوا متغیــر اســت .یــک ســاختمان بــا ظرفیــت تکمیــل در مقایســه بــا
زمانــی کــه نســبتاً خالــی اســت به میــزان تهویــه ی بیشــتری نیــاز دارد
چــون کــه خــود حیوانــات منشــاء عمــده گرمــا ،رطوبــت و آمونیــاک
هســتند .بــا افزایــش جمعیــت حیوانــات نگهــداری شــده آالینــده
هــای دیگــر نیــز افزایــش مــی یابنــد .ممکــن اســت نیــاز باشــد کــه
میــزان تهویــه بــه صــورت فصلــی تنظیــم شــود و نبایــد بــا ترموســتات
کنتــرل شــود .سیســتم هایــی کــه تنهــا وقتــی دمــا یــا رطوبــت نیــاز به
تنظیــم دارد هــوا را بــه گــردش در مــی آورنــد تهویــه مناســبی را در
تمــام ســال فراهــم نمــی کننــد .تهویــه الزامـاً بایــد بــه شــیوه ای انجــام
گیــرد کــه در حفــظ دمــای مناســب خدشــه ایجــاد ننمایــد.
از آن جــا کــه اجــرام عفونــت زای تنفســی 31ســگ ســانان بــه راحتــی
از طریــق هــوا منتقــل مــی شــوند ،نواحــی ایزولــه بــرای ســگ هــا بایــد
سیســتم تهویــه مجزایــی از بقیــه ســاختمان داشــته باشــند (Appel
 .)1972سیســتم تعویــض هــوای جداگانــه بــرای نواحــی ایزولــه ی
گربــه ســانان اولویــت کمتــری دارد چــون گربــه هــا عوامــل بیمــاری زا
را بــه راحتــی تبدیــل بــه ایروســل 32نمــی کننــد (;Gaskell 1982
 .)Wardley 1977امــا ،بــرای جلوگیــری از انتقــال ویــروس هــای
تنفســی از طریــق ریزقطــره هــا 33قفــس گربــه هایــی کــه روبــروی هــم
قــرار گرفتــه انــد بایــد بیشــتر از  4فیــت ( 122ســانتی متــر) از یکدیگــر
فاصلـ�ه داشـ�ته باشـ�ن د (�Gaskell 1977; Povey 1970; Ward
 .)ley 1977اگرچــه تهویــه کافــی بــرای داشــتن هــوای بــا کیفیــت
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ضــروری اســت ،ســرمایه گــذاری در محفظــه هــا و دیگــر جنبــه هــای
طراحــی ســاختمان کــه انتقــال بیمــاری از طریــق اجســام( 34فومایــت)
را کاهــش مــی دهنــد (مثـ ً
ا محفظــه هــای دوبخشــی کــه اجــازه مــی
دهنــد حیوانــات در زمــان تمیــزکاری در داخــل محفظــه ی خــود
بماننــد) نیــز بــرای ســامت حیــوان ضــروری اســت .حتــی تهویــه ی
عالــی هــم نمــی توانــد بــر اثــرات منفــی مســکن ناکافــی چیــره شــود.
کیفیــت بهینــه ی هــوا نیازمنــد نظافــت و تمیــزکاری خــوب اســت
چراکــه منشــاء ذرات هــوا گــرد 35و آالینــده هــای گازی ماننــد آمونیاک،
کربــن مونوکســید ،و هیــدروژن ســولفید را کاهــش مــی دهــد (FASS
 .)Guide 1999دســتورالعمل هــای منتشــر شــده بــرای مواجــه
حداکثــری بــا آمونیــاک منعکــس کننــده خطــرات بــرای ســامت
انســان یــا اثــرات مخــرب بــر تولیــد حیــوان اســت و نبایــد بــه عنــوان
شــاخصی از نظافــت مناســب اســتفاده شــود .اگرچــه برخــی از آییــن
نامــه هــای مربــوط بــه ســامانه هــای پــرواری حیوانــات ،حداقــل ســطح
آمونیــاک را برابــر یــا کمتــر از  10بخــش در میلیــون ( )ppmذکــر
مــی کننــد ،میــزان قابــل قبــول در یــک پناهــگاه بایــد کمتــر از ppm2
باشــد ( ، G.Patronek 2010اطالعــات منتشــر نشــده) .در پناهــگاه
هایــی بــا مدیریــت مناســب ســطح آمونیــاک بایــد حتــی پیــش از
تمیــزکاری صبحگاهــی کمتــر از ایــن حــد باشــد .چــون میکــروب هــا
ممکــن اســت از طریــق گــرد و خــاک هــوا گــرد انتقــال پیــدا کننــد،
کنتــرل گــرد و خــاک مهــم اســت ( .)FASS 1999گــرد و خــاک
هــوا گــرد مــی توانــد شــامل انــواع مختلفــی از ایروســل هــای زیســت
37
فعــال ،36خصوص ـاً اندوتوکســن هــا شــوند کــه اثــرات پیــش التهابــی
داشــته و بــر عملکــرد ریــه تأثیــر منفــی مــی گذارنــد (Donham
.)2002; Rylander 2006, 2007
 -4روشنایی
ســاختمان هــا بایــد بــه گونــه ای طراحــی شــده باشــند کــه بیشــترین
نــور طبیعــی را فراهــم ســازند .اگــر از نــور مصنوعــی اســتفاده مــی
شــود بایــد در شــدت و مــدت زمــان شــباهت نزدیکــی بــه نــور طبیعــی
داشــته باشــد (CFA 2009; Griffin 2006; New Zealand
 .)1993; Patronek 2001محفظــه هــا بایــد بــه گونــه ای قــرار
گیرنــد کــه حیوانــات بــه صــورت انفــرادی بتواننــد از قــرار گرفتــن در
معــرض نــور مــازاد یــا تاریکــی دوری نماینــد .مث ـ ً
ا ،گربــه هایــی کــه
در قفــس هــای ردیــف پایینــی هســتند ،بیشــتر طــول روز را در ســایه
طــی مــی کننــد مگــر اینکــه وســایل روشــنایی بــه گونــه ای نصــب
شــده باشــند کــه نــور بــه داخــل قفــس هــای پایینــی بتابــد (CFA
 .)2009قفــس هــا بایــد بــا فاصلــه ی کافــی از هــم قــرار گیرنــد کــه
اجــازه دهنــد نــور از ســقف و کــف منعکــس شــود .مقــدار مناســب
تاریکــی هماننــد روشــنایی اهمیــت دارد .روشــنایی و تاریکــی بایــد
38
بــه گونــه ای فراهــم شــوند کــه از ریتــم طبیعــی (ســاعت زیســتی)
خــواب و بیــداری پشــتیبانی کنــد .همچنیــن روشــنایی کافــی بــرای
رصــد کــردن موثــر حیوانــات الزامــی اســت (.)AAEP 2004
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 -5کنترل صدا
داشــتن یــک محیــط آکوســتیک مناســب بــرای ســامتی و رفــاه
خــوب حیــوان ضــروری اســت .در نواحــی نگهــداری حیــوان بایــد
ســر و صــدا بــه حداقــل برســد .شــنوایی ســگ و گربــه حســاس تــر از
شــنوایی انســان اســت پــس مــی تــوان اینگونــه پنداشــت کــه میــزان
ســرو صدایــی کــه بــرای انســان ناخوشــایند اســت بــرای حیوانــات بــه
مراتــب ناراحــت کننــده تــر اســت .بســیاری از خصوصیــات معمــول
پناهــگاه هــای حیوانــات در میــزان ســر و صــدای زیــاد نقــش دارنــد،
از جملــه :تهویــه بــا هــوای تحــت فشــار ،واق واق کــردن ســگ هــا،
مصالــح ســاختمانی غیــر مضــرس ،اســتفاده از شــلنگ هــای فشــار
قــوی ،درهــای فلــزی ِک ِنــل ،و ظــروف فلــزی غــذا ،ســر و صــدای بیــش
از حــد موجــب واکنــش هــای رفتــاری و فیزیولوژیــک منفــی مــی شــود
(.)Spreng 2000
ســرو صــدای ناشــی از واق واق کــردن ســگ هــا بــه خاطــر انــدازه و
مــدت زمــان آن نقــش مهمــی در آســایش دارد ( .)Sales 1997گربــه
هــا بــه طــور خــاص تحــت تأثیــر منفــی صــدای واق واق ســگ هــا قــرار
مــی گیرنــد ( .)McCobb 2005میــزان صــدای یــک پناهــگاه ممکــن
اســت از  100دســی بــل بیشــتر باشــد ،کــه تــا حــد زیــادی مربــوط
واق واق کــردن ســگ هاســت ( .)Cappola 2006صــدا در مقیــاس
لگاریتــم محاســبه مــی شــود ،پــس صــدای  90دســی بــل  10برابــر
بلندتــر از صــدای  80دســی بــل اســت .هــر صدایــی کــه در محــدوده
ی  90-120دســی بــل باشــد هــم شــنیده مــی شــود و هــم احســاس
مــی شــود کــه ممکــن اســت بــه از دســت دادن دائمــی شــنوایی در
انســان منجــر شــود .بــرای مقایســه ،یــک چکــش بــادی 39صدایــی در
حــدود  110دســی بــل ،و یــک قطــار متــرو  90دســی بــل صــدا تولیــد
مــی کننــد .صداهایــی درمحــدوده  50-70دســی بــل یــا بیشــتر بــرای
شــنوایی جونــدگان و خرگــوش هــا مضرانــد (( .)CCAC 1993بــرای
اطالعــات در رابطــه امنیــت شــغلی کارکنــان بــه بخــش ســامت
عمومــی مراجعــه نماییــد).
بــه موجــب اثــرات منفــی صــدا ،اقدامــات کاهــش دهنــده ی صــدا در
پناهــگاه هــا بــرای ســامت و رفــاه حیــوان مهــم هســتند .بــه منظــور
کاهــش اثــر ســر و صــدا بایــد اقدامــات راهبــردی در معمــاری اولیــه
ی ســازه انجــام گیــرد و یــا بــه ســاختمان هــای موجــود اضافــه شــود
(مث ـ ً
ا شــیوه ی قــرار گیــری قفــس هــا ،انتخــاب مــواد بــرای قفــس
هــا ،درهــا ،و ضامــن هــای در) .معمــاری مناســب بــه همــراه اصــاح
رفتــار یــا غنــی ســازی محیــط بــرای کاهــش واق واق کــردن مــی
توانــد بــه طــور چشــمگیری میــزان ســر و صــدا را کاهــش دهــد
( .)Giffin 2009a; Johnson 2004بــه عــاوه کارکنــان الزامــاً
بایــد آمــوزش دیــده باشــند کــه از ایجــاد ســر و صــدای اضافــی در
حیــن فعالیتهــای معمــول (مثــ ً
ا کوبیــدن قفــس ،درهــای ِکنِــل،
پــرت کــردن ظــروف فلــزی) خــودداری کننــد .تجهیــزات مولــد ســر
و صــدا بایــد در دورتریــن نقطــهی ممکــن از حیوانــات قــرار گیرنــد
( )Hubrecht 2002مــواد جــاذب صــدا الزامــاً بایــد بــه انــدازهی
کافــی بــادوام باشــند تــا اجــازهی نظافــت مکــرر را بدهنــد و یــا بایــد
از دســترس حیــوان بــه دور و یــا تخریــب ناپذیــر باشــند (Hubrecht
 .)2002پناهگاههــا بایــد بــه گونـهای طراحــی شــده باشــند کــه گربــه
هـ�ا در معـ�رض صـ�دای واق واق کـ�ردن سـ�گ هـ�ا قـ�رار نگیرنـ�د (�Mc
 .)Cobb 2005در یــک مطالعــه بــر روی ســگ هــای پناهــگاه ،تمــاس
بصــری بــا دیگــر ســگ هــا ســطح رفــاه را افزایــش داده و موجــب
افزایــش واق واق کــردن نشــد ()Wells 1998؛ بنابرایــن جلوگیــری از
jackhammer
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تمــاس بصــری نبایــد بــه عنــوان یــک راهبــرد کلــی در کاهــش واق واق
کــردن بــکار گرفتــه شــود.
از موســیقی بــرای کاهــش اســترس حیــوان در موقعیــت هــای مختلفــی
اســتفاده شــده اســت ( .)Line 1990; Wells 2002اگــر چــه
گــزارش هــای فــردی ازیــن یافتــه پشــتیبانی مــی کنــد ،داده هــای
اندکــی وجــود دارنــد کــه اســتفاده از آن را در محیــط پناهــگاه توصیــه
نمایــد .مطلــوب اســت کــه اســتفاده از موســیقی یــا دیگــر اصــوات بــه
عنــوان نوعــی از غنــی ســازی بــه دقــت ســنجیده شــود ،بــه ویــژه اگــر
حیوانــات راهــی بــرای دوری کــردن یــا کنتــرل مواجــه بــا آن ندارنــد.
بســیاری از حیوانــات ،از جملــه ســگ هــا ،مــی تواننــد فرکانــس هــای
فراتــر از محــدوده شــنوایی انســان را بشــنوند .پــس اگــر از موســیقی
اســتفاده مــی شــود ،رادیــو یــا دیگــر سیســتم هــای صوتــی نبایــد بــه
طــور مســتقیم بــر روی قفــس هــا قــرار گیرنــد و درجــه ی صــدا نبایــد
از ســطح گفتگــوی معمولــی فراتــر رود .در یــک مطالعــه ،موســیقی
هــوی متــال 40موجــب افزایــش واق واق کــردن و برانگیختگــی 41شــد
heavy metal
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در حالــی کــه موســیقی کالســیک اثــری آرام بخــش داشــت (Wells
.)2002
 -6جعبه های واگذاری
اگرچــه پناهــگاه هــا بــه خاطــر محدودیــت در ســاعات کاری غالبــاً
بــا چالــش هایــی در دسترســی بــا عمــوم مــردم روبــه رو هســتند،
ولــی اســتفاده از جعبــه هــای واگــذاری 42بــدون رســیدگی بــه حیوانــات
زنــده داخــل آن کــه توســط مــردم و بــا هــدف پذیــرش بعــدی قــرار
داده شــده انــد ممکــن اســت موجــب رنجــش یــا مــرگ حیــوان شــود و
بایــد از آن اجتنــاب نمــود .بــر ایــن اســاس بایــد از روش هــای جایگزین
اســتفاده نمــود (مث ـ ً
ا هماهنگــی زمــان واگــذاری بــا شــعبهی پلیــس
یــا کلینیکهــای اورژانســی دامپزشــکی) .اطالعــات مربــوط بــه ایــن
روشهــای جایگزیــن بایــد در دســترس عمــوم قــرار گیــرد.

drop boxes

استفاده از جعبه های
واگذاری بدون رسیدگی
به حیوانات زنده داخل آن
که توسط مردم و با هدف
پذیرش بعدی قرار داده
شده اند ممکن است موجب
رنجش یا مرگ حیوان شود
و باید از آن اجتناب نمود.
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مدیریت جمعیت

مدیریــت جمعیــت یعنــی یــک فراینــد فعــال برنامــه ریــزی ،ارزیابــی
مــداوم روزانــه و پاســخ بــه تغییــر شــرایط ،چــون یــک نهــاد چندیــن
حیــوان را تحــت مراقبــت دارد .مدیریــت جمعیــت موثــر نیازمنــد یــک
برنامــه بــرای مدیریــت اقامــت هــر حیــوان در پناهــگاه اســت کــه بــه
توانایــی هــای آن نهــاد در فراهــم کــردن مراقبــت توصیــه شــده در
ایــن نوشــتار توجــه دارد .ظرفیــت فراهــم کــردن کمــک خیرخواهانــه
بــه تعــداد و وضعیــت حیوانــات واگــذار شــده و مــدت زمــان اقامتشــان؛
انــدازه و وضعیــت ســازه؛ تعــداد کارکنــان و مهــارت آنهــا؛ و دیگــر
عوامــل و همچنیــن تعــداد محفظــه هــای موجــود بســتگی دارد .راه
هــای زیــادی بــرای نگهــداری یــک جمعیــت بــرای مراقبــت در ظرفیــت
یــک نهــاد چــه در داخــل یــک پناهــگاه یــا نهادهــای نجــات خانگــی
وجــود دارد .مدیریــت فعــال جمعیــت یکــی از اســاس رفــاه و ســامت
حیوانــات پناهــگاه اســت ( ،)Hurley 2004aو الزام ـاً بایــد بــر ایــن
اصــل اســتوار گــردد کــه ظرفیــت فراهــم کــردن مراقبــت خیرخواهانــه
بــرای هــر نهــادی محدودیــت هایــی دارد ،همانگونــه کــه بــرای خانــه
هــای شــخصی نیــز صــدق مــی کنــد .زمانــی کــه یــک جمعیــت بــر
اســاس ظرفیــت مراقبــت یــک نهــاد مدیریــت نشــود ،حفــظ دیگــر
اســتانداردهای مراقبــت دشــوار یــا غیرممکــن اســت.

ظرفیت فراهم کردن
مراقبت خیرخواهانه برای
هر نهادی محدودیت هایی
دارد ،همانگونه که برای
خانه های شخصی نیز صدق
می کند.

 -1ظرفیت مراقبت
هــر نهــاد بــرای نگهــداری از حیوانــات دارای یــک حداکثــر ظرفیــت
مراقبــت اســت ،و جمعیــت تحــت مراقبــت آنهــا الزامــاً نبایــد از آن
میــزان فراتــر رود .عوامــل تعییــن کننــدهی ظرفیــت مراقبــت شــامل:
تعــداد واحدهــای ســکونتی مناســب؛ تعــداد کارکنــان بــرای ارائــه
خدمــات و برنامــه هــا؛ آمــوزش کارکنــان؛ میانگیــن مــدت زمــان
اقامــت؛ تعــداد کل بازپســگیری ،1سرپرســتی ،2انتقــال ،3رهاســازی 4یــا
نتایــج دیگــر مــی شــود .عوامــل بســیاری مــی تواننــد ظرفیــت مراقبــت
را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد .بــرای مثــال ،از دســت دادن کارکنــان
مراقــب حیــوان ،یــا محفظههــای ناکارآمــد ،مــی تواننــد موقتــاً
ظرفیــت مراقبــت را کاهــش دهنــد تــا زمانــی کــه کارکنــان جدیــد
اســتخدام شــوند و آمــوزش الزم را دریافــت کننــد ،یــا محفظــه هــا
تعمیــر و یــا جایگزیــن شــوند .فعالیــت یــک نهــاد فراتــر از ظرفیــت
مراقبــت آن کاری غیرقابــل قبــول اســت.
حداکثــر ظرفیــت ســکونت الزامـاً بایــد بــر اســاس تعــداد حیواناتــی کــه
در محفظــه هــای اصلــی موجــود بــه طــور مناســب نگهــداری شــوند،
محاســبه شــود( .بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد تعــداد مســکن کافــی
بــه بخــش هــای ســازه هــا و نگهــداری گروهــی مراجعــه نماییــد ).در
حالــت ایــده آل ،پناهــگاه هــا بایــد جمعیــت را کمتــر از حداکثــر
ظرفیــت ســکونت نگهدارنــد تــا ورودی روزانــه را امــکان پذیــر ســازند
و در هنــگام انتخــاب محفظــه ی مناســب بــرای هــر حیــوان انعطــاف
پذیــری بیشــتری داشــته باشــند .الزامــاً نبایــد از حداکثــر ظرفیــت
ســکونت فراتــر رفــت .حتــی در مــواردی کــه محفظــه هــای خالــی
موجــود هســتند ،ممکــن اســت ضــروری باشــد کــه بــه خاطــر برخــی
محدودیــت هــا در ظرفیــت مراقبــت (مث ـ ً
ا تعــداد کارکنــان و امــکان
غنــی ســازی) برخــی از آنهــا را خالــی بگذاریــم.
انجمــن ملــی کنتــرل حیوانــات ( )NACAو مجمــع خیرخواهــان
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1

adoptions
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ایــاالت متحــده ( )HSUS 2010حداقــل زمــان مراقبــت در روز را
بــه منظــور تغذیــه و نظافــت هــر حیــوان ســاکن در پناهــگاه  15دقیقــه
توصیــه مــی کننــد ( 9دقیقــه بــرای تمیــز کــردن و  6دقیقــه بــرای
تغذیــه) ( )HSUS 2010; NACA 2009bبــرای مثــال اگــر 40
حیــوان وجــود داشــته باشــد ،بــه حداقــل  10ســاعت مراقبــت پایــه
ای نیــاز اســت (ســاعت  =10حیــوان /دقیقــه  ×15حیــوان  .)40امــکان
فراهــم کــردن خدماتــی از جملــه ارزیابــی طبــی و رفتــاری یــا درمــان،
سرپرســتی ،عقیــم ســازی یــا مهریــن کشــی بــا همیــن روش و بــر
اســاس میانگیــن زمــان مــورد نیــاز ایــن خدمــات قابــل محاســبه اســت
( .)Newbury 2009a, 2009bتعــداد کارکنــان یــا ســاعات کاری
داوطلبــان الزامـاً بایــد بــرای رفــع نیازهــای اساســی و روزانــه حیوانــات
پناهــگاه کافــی باشــد.
مــدت زمــان اقامــت تأثیــر چشــمگیری بــر تجربــه و نیازهــای حیوانــات
تحــت سرپرســتی پناهــگاه دارد .نــوع مراقبــت و غنــی ســازی فراهــم
شــده بــرای حیوانــات پناهــگاه الزام ـاً بایــد متناســب بــا مــدت زمــان
اقامــت آن هــا باشــد ( .)Patronek 2001میانگیــن 5یــا میانــه 6مــدت
زمــان اقامــت نیــز یــک عامــل کلیــدی مرتبــط بــا تعــداد حیوانــات
موجــود در پناهــگاه در هــر روز اســت ،کــه بــه نوبــه خــود توانایــی
فراهــم کــردن مراقبــت کافــی را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد .بــرای
مثــال اگــر بــه طــور میانگیــن  5گربــه در روز وارد پناهــگاه شــوند و
هــر کــدام بــه طــور میانگیــن  5روز اقامــت کننــد ،میانگیــن جمعیــت
روزانــه  25گربــه خواهــد بــود .اگــر میانگیــن مــدت زمــان اقامــت تــا
 10روز افزایــش یابــد ولــی در میانگیــن ورودی تغییــری ایجــاد نشــود،
در ایــن حالــت میانگیــن جمعیــت روزانــه دو برابــر شــده و  50گربــه
خواهــد بــود.
الزامـاً بایــد تعــداد کافــی کارکنــان فراهــم باشــد تــا مطمئــن شــد کــه
همــه ی خدمــات حیاتــی (ماننــد ،واکسیناســیون یــا ارزیابــی طبــی،
جراحــی عقیــم ســازی ،یــا انتقــال بــه بخــش سرپرســتی) بــه ســرعت
انجــام مــی گیــرد .تأخیــر حتــی بــرای یــک یــا دو روز ممکــن اســت
موجــب ازدحــام و تضعیــف رفــاه حیواناتــی شــود کــه در ســاختمان
هایــی کــه تــا نزدیــک حداکثــر ظرفیــت خــود فعالیــت مــی کننــد
نگهــداری مــی شــوند .میــزان تقاضــای مــورد انتظــار بــرای هــر یــک
از ایــن خدمــات حیاتــی بــر اســاس تعــداد حیواناتــی کــه بــه هــر
یــک از ایــن خدمــات نیــاز دارنــد و مــدت زمــان اقامــت مــورد نیــاز
بــرای تکمیــل هــر یــک از ایــن خدمــات محاســبه مــی شــود (مث ـ ً
ا
تعــداد حیواناتــی کــه بــه ارزیابــی یــا جراحــی عقیــم ســازی پیــش
از سرپرســتی نیــاز دارنــد) .فعالیــت فراتــر از ظرفیــت مراقبــت منجــر
بــه نتایــج نامطلوبــی مــی شــود از جملــه :تأخیــر یــا قصــور در فراهــم
کــردن مراقبــت ضــروری؛ اســتفاده از جایــگاه نگهــداری غیراســتاندارد؛
افزایــش اســترس در کارکنــان و حیوانــات؛ اختــاط تصادفــی حیوانــات؛
افزایــش ریســک در معــرض قــرار گرفتــن بیمــاری عفونــی؛ و افزایــش
تعامـ�ل منفـ�ی بیـ�ن حیوانـ�ا ت (�Newbury 2009a, 2009b; Hur
 .)ley 2008bفعالیــت فراتــر از ظرفیــت مراقبــت یــک چرخــه ی
معیــوب ایجــاد مــی کنــد؛ خدمــات مــورد نیــاز بــرای حرکــت حیوانــات
در سیســتم دچــار تأخیــر مــی شــوند .ایــن تأخیرهــا میانگیــن مــدت
زمــان اقامــت حیوانــات را طوالنــی کــرده و بــه افزایــش جمعیــت روزانه
منتهــی مــی شــوند .ایــن رویــداد ظرفیــت مراقبــت ســازمان را تحــت
فشــار قــرار مــی دهــد ،شــرایط را بدتــر مــی کنــد ،و ســامت حیــوان
را تهدیــد مــی کنــد ( .)Newbury 2009a, 2009bهنگامــی کــه
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مدیریت جمعیت

پناهــگاه از ظرفیــت مراقبــت خــود فراتــر رفــت دیگــر نمــی تــوان از
فراهــم کــردن آزادی هــای پنــج گانــه اطمینــان حاصــل نمــود.
 -2پروتکل هایی برای حفظ ظرفیت مراقبت مطلوب
پناهــگاه هــا الزامـاً بایــد سیاســت هــا و پروتــکل هایــی داشــته باشــند
کــه ظرفیــت نگهــداری و مراقبــت کافــی را حفــظ کننــد .سیاســت هــا
الزام ـاً بایــد راه هایــی بــرای موازنــه ی پذیــرش (ورودی) بــا خروجــی
هــای موجــود (مثـ ً
ا سرپرســتی ،انتقــال ،رهایــی ،بازگشــت بــه مالــک،
مهریــن کشــی ،یــا دیگــر مــوارد) ارائــه دهنــد .افزایــش تعــداد حیوانــات
نگهــداری شــده فراتــر از ظرفیــت مراقبــت عملــی غیرقابــل قبــول
اســت.
همــه ی حیوانــات الزام ـاً بایــد بــه صــورت روزانــه سرکشــی شــوند تــا
کفایــت مراقبــت روزانــه ســنجیده شــود و نیــاز بــه اســکان ،مراقبــت ،یــا
خدمــات شناســایی شــود (.)CFA 2009; New Zealand 1993
الزامــاً بایــد پیــش از تجــاوز تعــداد حیوانــات از ظرفیــت مراقبــت و
نگهــداری مداخلــه ی متناســب صــورت گیــرد .صبــر نمــودن تــا زمانــی
کــه از ظرفیــت فراتــر رویــم منجــر بــه رنجــش حیــوان مــی شــود.

 -3نظارت بر داده های آماری
نظــارت بــر آمارهــای جمعیتــی در طــول زمــان یــک جــزء ضــروری
از برنامــه ی مدیریــت جمعیــت اســت .الزامــاً بایــد آمارهــا دســت
کــم شــامل ورودی ماهانــه (مثــ ً
ا حیــوان ولگــرد ،7واگــذاری توســط
مالــک )8و خروجــی هــا بــر اســاس نــوع (مث ـ ً
ا ،سرپرســتی ،مهریــن
کشــی ،بازگشــت بــه مالــک) بــرای هرگونــه حیــوان باشــد .بــرای
مدیریــت و نظــارت بهینــه جمعیــت  ،یــک سرشــماری حیوانــی
(فهرســت موجــودی حیوانــی )9بایــد بــه کار گرفتــه شــود ،ارزیابــی
شــود و بــا بایگانــی روزانــه تطبیــق داده شــود تــا از دقــت جمــع آوری
داده هــا مطمئــن شــده و همچنیــن ســنجش ظرفیــت را تســهیل کنــد.
بــه طــور ایــده آل ،آمارهــای جمعیتــی بایــد همچنیــن یــک ارزیابــی
بــر اســاس گــروه ســنی ،ســامتی و وضعیــت رفتــاری در بــدو ورود و
در زمــان خــروج را شــامل شــوند .نظــارت جزئــی تــر بــر داده هــا ماننــد
پیگیــری وقــوع بیمــاری در ورود (بیمــاری موجــود از قبــل) و در زمــان
اقامــت در پناهــگاه (از در معــرض قــرار گرفتــن قبلــی یــا بــه وجــود
آمــده در پناهــگاه) یکــی از بهتریــن کارهاســت.
stray
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مدیریت جمعیت موثر
نیازمند یک برنامه برای
مدیریت اقامت هر حیوان در
پناهگاه است که به توانایی
آن نهاد در فراهم کردن
مراقبت توجه می کند.

فعالیت یک نهاد فراتر از
ظرفیت مراقبت آن کاری
غیرقابل قبول است.
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نظافت

نظافــت خــوب یکــی از اجــزاء اصلــی نگهــداری خیرخواهانــه حیــوان
اســت .تمیــزکاری و ضدعفونــی موجــب کاهــش انتقــال بیمــاری هــای
عفونــی بــه انســان و حیــوان شــده ،و محیطــی تمیزتــر و ســالم تــر
را بـ�ه ارمغـ�ان مـ�ی آور د (�Cherry 2004; Hoff 1985; Lawl
 .)er 2006; Weese 2002یــک پناهــگاه تمیــز همچنیــن از مزیــت
افزایــش ســطح آســایش حیوانــات بهــره منــد اســت و تصویــری مثبــت
از پناهــگاه را بــه عمــوم نشــان مــی دهــد .پروتــکل هــای نظافــت
مناســب بــرای هــر برنامــه ی مدیریــت پناهــگاه ضــروری اســت .فراهــم
کــردن آمــوزش تئــوری و عملــی و اطمینــان از پیــروی از ایــن پروتــکل
هــا نیــز ضــروری اســت.
 -1تمیزکاری و ضدعفونی
تمیــزکاری فیزیکــی 1یعنــی پــاک کــردن ادرار ،مدفــوع ،و دیگــر
مــواد آلــی از محیــط ( .)Gilman 2004; Smith 2005تمیــزکاری
بایــد بــه داشــتن ســطحی بــه وضــوح تمیــز منجــر شــود ،امــا ممکــن
2
اســت همــه ی عوامــل بیمــاری زا را پــاک ننمایــد .ضدعفونــی کــردن
فراینــدی اســت کــه اغلــب آالینــده هــای یــک محیــط خــاص را از بیــن
مــی بــرد ( .)Gilman 2004در ایــن نوشــتار از نظافــت 3بــرای ترکیب
تمیــزکاری و ضدعفونــی کــردن اســتفاده شــده اســت کــه بــرای همــه
پناهــگاه هــا و خانــه هــای نجــات مــورد نیــاز اســت .سِ ـتَر َون 4ســازی از
بیــن بــردن همــه میکــروب هــا ،از جملــه اسپورهاســت ،و عمومـاً بــرای
وســایل جراحــی ،دســتکش هــای جراحــی و دیگــر وســایل ضــروری
بــرای کارهــای اســتریل نگهداشــته مــی شــود .ســترون ســازی حقیقــی
قفــس و ســطوح کنــل هــا در پناهــگاه رخ نمــی دهــد (Gilman
.)2004

برای انجام نظافت کامل و
سریع روزانه الزاماً باید تعداد
کارکنان کافی بدین منظور
بکار گرفته شوند تا حیوانات
بیشتر وقت خود را در
شرایط بهداشتی بگذرانند.
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رخــداد بیمــاری عفونــی در هــر صــورت بــه چندیــن عامــل بســتگی
دارد :میزبــان (حیــوان در معــرض قــرار گرفتــه) ،بیمــاری زایــی 5عامــل،
تعــداد عوامــل بیمــاری زای موجــود ،و مــدت زمــان قــرار گرفتــن در
معــرض بیمــاری ( .)Lawler 2006دوز عفونــی بیانگــر ســطح آســتانه
ی عامــل بیمــاری زای مــورد نیــاز بــرای ایجــاد عفونــت و بیمــاری
اســت .بــا تمیــزکاری و اســتفاده مناســب از ضدعفونــی کننــده هــا،
شــمارش عوامــل بیمــاری زا در محیــط کاهــش یافتــه و در صــورت در
معــرض قــرار گفتــن حیــوان دوز موجــود کاهــش یافتــه اســت .نظافــت
بــا تکــرار مناســب ،مــدت زمــان قــرار گرفتــن در معــرض بیمــاری
را کاهــش مــی دهــد .در زمــان همــه گیــری بیمــاری ،پروتــکل هــا
و شــیوه هــای نظافــت بایــد بازنگــری شــوند تــا در صــورت وجــود
مشــکل ،اســتفاده از مــواد یــا روش مــورد مصــرف مشــخص شــود.
خیلــی مواقــع ،اگرچــه پروتــکل هــا مناســب بــه نظــر مــی رســند،
تغییــر در روش هــا (مث ـ ً
ا رقیــق ســازی نادرســت ضدعفونــی کننــده
هــا یــا تغییــر در شــیوه ی تمیــزکاری روزانــه) در رخــداد همــه گیــری
هــا نقــش دارنــد ( .)Petersen 2008پروتــکل هــای نظافــت الزام ـاً
بایــد در صــورت نیــاز و در زمــان یــک همــه گیــری و بــرای عوامــل
بیمــاری زای مشــخص اصــاح شــوند.

physical cleaning

1

الف) شیوه ی نظافت
پیــش از تدویــن پروتــکل هــای نظافــت الزام ـاً بایــد یــک ارزیابــی از
ســازه ،جمعیــت حیوانــی ،آمــوزش ،تجهیــزات و روش هــای موردنظــر
انجــام گیــرد .در حالــت ایــده آل ،پروتــکل هــای نظافــت بایــد متناوبـاً
و بــا همفکــری دامپزشــک مجــرب در طــب پناهــگاه بازنگــری و تدویــن
شــوند .اگرچــه اطالعــات مربــوط بــه نظافــت پناهــگاه ممکــن اســت از
چندیــن منبــع اســتخراج شــده باشــند ،پروتــکل هــا الزام ـاً بایــد بــر
اســاس دانــش روز و توصیــه هــای اختصاصــی موجــود بــرای پناهــگاه
هــای حیوانــات شــکل گیرنــد ،و الزامــاً بایــد شــامل متدهــا و مــواد
خــاص بــرای دســتیابی بــه اهــداف تمیــزکاری و ضدعفونــی بشــود.
تعــداد فزاینــده ای از منابــع موجــود هســتند کــه دســتورالعمل هایــی
مناســب بــرای محیــط پناهــگاه را فراهــم مــی کننــد (Dvorak
.)2009; Miller 2004b; Peterson 2008; UC Davis 2009
بــرای انجــام نظافــت کامــل و ســریع روزانــه الزامــاً بایــد تعــداد
کارکنــان کافــی بدیــن منظــور بــکار گرفتــه شــوند تــا حیوانــات بیشــتر
وقــت خــود را در شــرایط بهداشــتی بگذراننــد .بــه عنــوان مثــال از
کل  15دقیقــه توصیــه شــده بــرای تیمــار روزانــه ی هــر حیــوان،
دســتورالعمل  NACAو  HSUSحداقــل زمــان  9دقیقــه در روز را
بــرای تمیــزکاری معمولــی هــر حیــوان توصیــه مــی کننــد .بنابرایــن،
دقیقــه  = 360ســگ /دقیقــه  × 9ســگ  .40ایــن زمــان کل  360دقیقــه
ای ( 6ســاعتی) زمــان کافــی بــرای مــدت تمــاس  10دقیقــه ای یــک
ضدعفونــی کننــده در هــر ِکنِــل را در اختیــار مــی گــذارد چــرا کــه
دیگــر فعالیــت هــا و وظایــف (مث ـ ً
ا تمیــز کــردن بقیــه ی کنــل هــا
و لباسشــویی) مــی توانــد در زمــان مانــدن ضدعفونــی کننــده انجــام
گیــرد.
انتخــاب مــاده ی تمیــز کننــده و ضدعفونــی کننــده مناســب ضــروری
اســت .شــوینده هــا (دترجنــت هــا )6و چربــی زداهــا (دگریســرها)7
الزامــاً و در صــورت نیــاز بایــد بــرای تمیــز نگــه داشــتن ســطوح از
کثافــت و خــرده ریــزه هــا اســتفاده شــوند .ضدعفونــی کننــده هــا
الزامــاً بایــد بــه نحــوی انتخــاب شــوند کــه تحــت شــرایط موجــود
در یــک محیــط (مث ـ ً
ا در حضــور مــواد آلــی) اثرگــذار بــوده و علیــه
عوامــل بیمــاری زایــی کــه حیوانــات تحــت خطــر آن هــا قــرار دارنــد
اثــر بخشــی داشــته باشــند ( .)Etrepi 2008ویــروس هــای بــدون
غــاف 8همچــون پــاروو ویــروس ،9پــن لکوپنــی ،10کلیســی ویــروس
گربــه ســانان 11از اهمیــت ویــژه ای برخوردارانــد ،امــا دیگــر عوامــل
13
مقــاوم بــه ضدعفونــی ماننــد کوکســیدیا 12و میکروســپوروم کنیــس
نیــز میتواننــد مشــکل زا باشــند .برخــی ضدعفونــی کننــده هــا علــی
رقــم عالمــت تائیدیــه  EPAبــرای تولیــد کننــدگان در تعــدادی از
تحقیقــات مســتقل بــرای ایــن عوامــل بیمــاری زای پایــدار فاقــد
اثربخشــی گــزارش شــده انــد (مثــ ً
ا ،ترکیبــات آمونیــوم چهــار
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نظافت

ظرفیتــی 14علیــه ویــروس هــای بــدون غــاف)Eleraky 2002;( ،
 )Kennedy1995; Moriello 2004; Scott 1980محصوالتــی
کــه مســتق ً
ال علیــه ویــروس هــای بــدون غــاف و دیگــر عوامــل بیماری
زای مهــم اعتبــار ســنجی نشــده انــد نبایــد بــه عنــوان تنهــا مــاده ی
ضدعفونــی کننــده اســتفاده شــوند.
تمیــز کــردن ســاختمان بایــد بــر اســاس حساســیت حیوانــات بــه
بیمــاری و ریســک بالقــوه ی آن بــرای عمــوم مــردم انجــام گیــرد ،از
حســاس تریــن حیوانــات آغــاز شــود و بــه آن هایــی کــه بیشــترین
احتمــال انتقــال بیمــاری هــای عفونــی را دارنــد ختــم شــود .بــرای هــر
ناحیــه بایــد تــدارکات تمیــزکاری جداگانــه ای تخصیــص داده شــود.
بــرای هــر ناحیــه بایــد لبــاس محافــظ مناســب (دســتکش ،روپــوش
(گان ،)15و /یــا چکمــه) اســتفاده شــود و پیــش از حرکــت بــرای
رســیدگی بــه دیگــر حیوانــات داخــل جمعیــت تعویــض شــوند( .بــرای
توصیــه هــای مربــوط بــه تجهیــزات حفاظــت شــخصی بــه بخــش
ســامت عمومــی مراجعــه شــود ).عــدم پیــروی از ترتیــب مشــخص در
تمیــزکاری ممکــن اســت بــه در معــرض قــرار دادن جمعیــت حســاس
بــه بیمــاری منجــر شــود (.)Gilman 2004; Smith 2005
بــه طــور کل ،ترتیــب تمیــزکاری و مراقبــت ،از شــروع تــا انتهــا بایــد
اینگونــه باشــد:

 )1تولــه ســگ هــا و بچــه گربــه هــای ســالم و مــاده ســگ هــا و مــاده
گربــه هــای شــیرده؛
 )2حیوانات بالغ سالم؛
 )3حیوانات بیمار.
نظافــت کامــل محفظــه ی اصلــی پیــش از ورود حیــوان جدیــد
ضــروری اســت .پروتــکل هــای نظافــت الزامـاً بایــد شــامل حــذف مــواد
آلــی قابــل رویــت ،تمیــزکاری اولیــه ســطوح بــا شــوینده یــا چربــی
زدا ،اســتفاده از یــک ضدعفونــی کننــده در غلظــت مناســب و مــدت
زمــان کافــی ،شستشــو و خشــک کــردن باشــند .هنگامــی کــه آب یــا
مــاده ی تمیــز کننــده و ضدعفونــی کننــده در محفظــه ی اصلــی یــا
نواحــی نزدیــک آن پاشــیده مــی شــود ،حیوانــات الزامـاً بایــد از قفــس
یــا کنــل خــارج شــوند ،یــا از ناحیــه در حــال تمیــز شــدن بــه واســطه
درب هــای گیوتینــی جــدا شــوند تــا از ریختــن آب ،خیــس شــدن
حیــوان و اســترس جلوگیــری شــود .پاشــیدن مایعــات بــه کنــل هــا
یــا قفــس هــا در حالــی کــه حیوانــات درون آن هــا قــرار دارنــد عملــی
غیرقابــل قبــول اســت .حیواناتــی کــه در یــک محفظــه ی ثابــت اقامــت
بلنــد مــدت دارنــد بــه ضدعفونــی محفظــه کمتــری نیــاز دارنــد ،ولــی
تمیــزکاری روزانــه همچنــان بــرای حفــظ شــرایط بهداشــتی ضــروری
اســت .در بســیاری از مواقــع ،قفــس هــا و کنــل هــا مــی تواننــد بــه
روش «تمیــزکاری نقطــه ای »16تمیــز شــوند ،در حالــی کــه حیــوان
در قفــس مــی مانــد و قفــس تمیــز شــده ،و از مــواد آلــوده ،ادرار و
مدفــوع پــاک مــی شــود .احتمــاالً تمیــزکاری نقط ـهای بــرای حیــوان
کمتــر تنــش زا اســت چــون حیــوان کمتــر دســتکاری مــی شــود و
بوهــای آشــنا از بیــن نمــی رونــد ( .)Patronek 2001تمیــزکاری
روزانــه در نگهــداری بــدون قفــس و محیــط هــای خانگــی ضــروری
اســت .تمیــزکاری نادرســت ممکــن اســت انتقــال عوامــل بیمــاری زا

را افزایــش دهــد ( .)Curtis 2004اعمالــی کــه یــک عامــل بیمــاری
زا را از یــک محفظــه بــه محفظــه ی دیگــر منتقــل مــی نماینــد
حیوانــات را در معــرض خطــر قــرار مــی دهنــد .در صــورت امــکان
بایــد از ت ِــی 17کشــیدن اجتنــاب ورزیــد .اگــر از تــی کشــیدن نمــی
تــوان اجتنــاب نمــود (مث ـ ً
ا وقتــی شستشــو بــا شــلنگ امــکان پذیــر
نیســت) الزامـاً بایــد از یــک ضدعفونــی کننــده بــا اثربخشــی خــوب در
حضــور مــواد آلــی اســتفاده شــود ،و آب آلــوده جمــع شــده از یــک
ناحیــه ی ســکونت نبایــد بــه ناحیــه دیگــری بــرده شــود .نظافــت قابــل
قبــول صرف ـاً بــا اســتفاده از آب یــا مــاده ضدعفونــی کننــده ی تنهــا
(مثـ ً
ا ســفید کننــده )18بــدون خاصیــت شــویندگی (دترجنــت) امــکان
پذیــر نیســت .بــه هنــگام اســتفاده از ترکیــب مــواد تمیــز کننــده بایــد
احتیــاط نمــود چــرا کــه ترکیــب تولیــد شــده مــی توانــد غیرفعــال یــا
حتــی ســمی باشــد .روش هــای جایگزیــن ضدعفونــی کننــده همچــون
نــور فرابنفــش ( 19)UVیــا اتــکا بــر انجمــاد در آب و هــوای ســرد
بــرای نظافــت پناهــگاه هــا یــا ســاختمان هــای نجــات کافــی نیســتند.

پاشیدن مایعات به کنل
ها یا قفس ها در حالی که
حیوانات درون آنها قرار
دارند کاری غیرقابل قبول
است.

اســکان نامناســب و طراحــی ضعیــف ســازه نیــز مــی توانــد بــه انتقــال
عامــل بیمــاری زا منجــر شــود .محــل نگهــداری حیوانــات تــازه پذیــرش
شــده یــا حیوانــات بیمــار و آنهایــی کــه جــوان تــر از  20هفتــه انــد
بایــد بــه گونــه ای طراحــی شــده باشــد کــه اجــازه ی تمیــزکاری
بــدون دســتکاری کــردن اضافــه حیــوان یــا انتقــال آن بــه ناحیــه ای
کــه نظافــت نشــده (مثـ ً
ا محفظــه ی دو بخشــی یــا تقســیم شــده) را
بدهــد .نواحــی اســکان حیوانــات بایــد بــه گونــه ای طراحــی شــوند
کــه در مقابــل پاشــیده شــدن آب و مــواد شــوینده مقاومــت کننــد؛
زهکشــی کافــی ضــروری اســت( .بــرای اطالعــات در مــورد طراحــی
مناســب پناهــگاه کــه از تمیــزکاری و ضدعفونــی کــردن پشــتیبانی مــی
نمایــد بــه بخــش ســازه هــا مراجعــه شــود).

ب) کنترل فومایت
فومایــت جســمی اســت کــه ممکــن اســت بــا عوامــل بیمــاری زا آلــوده
شــود و در انتقــال بیمــاری نقــش ایفــاء نمایــد .از آن جــا کــه حیوانــات
بــه ظاهــر ســالم و همچنیــن حیوانــات بــه وضــوح بیمــار مــی تواننــد
عوامــل بیمــاری زا را از خــود منتشــر کننــد ،هــر پروتــکل نظافــت
کامــل الزام ـاً بایــد بهداشــت مناســب کارکنــان پناهــگاه ،داوطلبیــن و
بازدیــد کننــدگان و همچنیــن عالئــم ،20نظــارت و نظافــت دســت را بــه
خوبــی تضمیــن نمایــد.
نظافــت کافــی دســت یکــی از بهتریــن روش هــای پیشــگیری از انتقــال
بیمــاری اســت و بایــد پیــش و پــس از لمــس حیوانــات و فومایــت
الزامــی باشــد .نظافــت دســت بــا شســتن دســت ،اســتفاده از ضدعفونــی
کننــده دســت و اســتفاده بــه جــا از دســتکش محقــق مــی شــود.
ســینک دستشــویی بایــد در همــه محــل هــای نگهــداری حیوانــات و
محــل هــای تــدارک غــذا در دســترس باشــد و الزامـاً بایــد بــه صابــون
و دســتمال توالــت یکبــار مصــرف نیــز مجهــز باشــد .در همــه محــل
هایــی کــه لمــس حیوانــات صــورت میگیــرد بایــد ضدعفونــی کننــده
هــای دســت موجــود باشــند .الزم بــه ذکــر اســت کــه ضدعفونــی کننده
هــای دســت علیــه برخــی از خطرنــاک تریــن عوامــل بیمــاری زا یافــت
شــده در محیــط پناهــگاه (مثـ ً
ا پــاروو ویــروس ،کلیســی ویــروس) بــی
mopping
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bleach
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gown
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ultraviolet light
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spot cleaning
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اثــر انــد و نمــی تواننــد بــه عنــوان تنهــا شــیوه ی ضدعفونــی دســت
بــه آنهــا اتــکا نمــود .ضدعفونــی کننــده هــای دســت تنهــا بایــد بــر
روی دســت هــای بــه ظاهــر تمیــز اســتفاده شــوند ( )Boyce 2002و
حداقــل بایــد  %60الــکل داشــته باشــند .البســه حتــی بــه ظاهــر تمیــز
مــی تواننــد حامــل عوامــل بیمــاری زا باشــند .لبــاس محافــظ (مث ـ ً
ا
گان ،دســتکش ،و چکمــه یــا کاور کفــش) بایــد در زمــان تمیــزکاری
یــا دیگــر فعالیــت هــای حــاوی دســتکاری زیــاد حیــوان (ماننــد درمــان
حیوانــات بیمــار یــا مهریــن کشــی) پوشــیده شــود و پیــش از انجــام
دیگــر فعالیــت هــای روزانــه تعویــض شــود .بــه هنــگام لمــس جمعیــت
آســیب پذیــر ،از جملــه تولــه ســگ هــا و بچــه گربــه هــا و حیوانــات
تــازه پذیــرش شــده بایــد از لبــاس محافــظ نــو اســتفاده کــرد .الزام ـاً
بایــد لبــاس هــا پــس از لمــس یــک حیــوان بیمــار یــا مشــکوک بــه
بیمــاری جــدی ماننــد پــاروو ویــروس تعویــض گردنــد.
تمامــی وســایلی کــه در تمــاس بــا حیوانــات قــرار مــی گیرنــد (ماننــد
پــوزه بنــد ،وســایل طبــی و بیهوشــی ،تلــه هــای خیرخواهانــه،
دســتکش هــا ،اســباب بــازی هــا ،باکــس هــای حمــل ،ظــروف خــاک،
ظــروف غــذا ،بســتر) و همچنیــن وســایل تمیــزکاری بایــد یــا بــه راحتی
ضدعفونــی شــوند یــا پــس از اســتفاده بــرای یــک حیــوان دور انداختــه
شــوند .اقالمــی کــه نمــی تواننــد بــه راحتــی ضدعفونــی شــوند ،ماننــد
دســتکش هــای چرمــی و پــوزه بندهــا بــرای حیوانــات خطــر آفریــن
انــد .از اســتفاده آنهــا بــرای حیواناتــی کــه بیمــار بــه نظــر مــی رســند
و در زمــان همــه گیــری هــا بایــد اجتنــاب نمــود .بــرای مثــال ،عفونــت
قارچــی 21از دســتکش هــای چرمــی اســتفاده شــده بــرای نگهــداری
حیوانــات در محیــط پناهــگاه کشــت 22داده شــده .وســایل ســیار ماننــد
ســطل اشــغال هــای چــرخ دار ،ســبدهای خریــد ،و چــرخ دســتی
هــای غــذا و دارو (چــرخ هــای آنهــا) نیــز ممکــن اســت بــه عنــوان
فومایــت عمــل کننــد و بایــد بــا در نظــر داشــتن ایــن نکتــه تمیــز
شــوند .ضدعفونــی کامــل ســطوح مضــرس و خراشــیده شــده دشــوار یــا
غیرممکــن اســت و بایــد بــا احتیــاط اســتفاده شــوند یــا دور انداختــه
شــوند (مثــ ً
ا ظــروف خــاک پالســتیکی ،جعبــه حمــل در هواپیمــا،
ظــروف آب پالســتیکی و ســفالی بــدون لعــاب) قفــس هــای حمــل و
نقــل و تلــه هــا ،و بخــش هایــی از ماشــین کــه بــرای انتقــال حیــوان
اســتفاده شــده اســت الزامــاً بایــد پــس از هــر بــار اســتفاده کامــ ً
ا
ضدعفونــی شــود.
تمــام لبــاس هــا و بســتر اســتفاده شــده در پناهــگاه الزامــاً بایــد
پیــش از اســتفاده ی دوبــاره بــه طــور کامــل شســته و خشــک شــوند.
ضایعــات آلــی (ماننــد مدفــوع) بایــد پیــش از شستشــو از نســوج پــاک
شــوند .نســوجی کــه بــه شــدت کثیــف شــده انــد بایــد جداگانــه
شســته شــوند یــا دور انداختــه شــوند .بســتر و دیگــر مــواد بــه شــدت
آلــوده بــا عوامــل بیمــاری زای مقــاوم ماننــد پــاروو ویــروس بایــد بــه
دور انداختــه شــوند تــا از خطــر انتقــال بیشــتر بیمــاری جلوگیــری
شــود (.)Peterson 2008
ظــروف آب و غــذا بایــد تمیــز نگهداشــته شــوند و الزامــاً پیــش از
اســتفاده توســط حیوانــی دیگــر ضدعفونــی شــوند .در صــورت عــدم
امــکان ضدعفونــی آب خــوری هــا و بطــری هــای آب اتوماتیــک پیــش
از اســتفاده حیــوان دیگــر نبایــد از آنهــا اســتفاده نمــود .اســتفاده از
ماشــین هــای ظــرف شــویی تجــاری روشــی عالــی بــرای تمیــز کــردن
کامــل ظــروف آب و غــذا اســت (.)Gilman 2004; Lawler 2006
جریــان شستشــوی مکانیکــی و دمــای بــاالی موجــود در ماشــین ظــرف
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شــویی اغلــب عوامــل بیمــاری زا را از بیــن مــی بــرد ولــی ممکــن اســت
ویــروس هــای بــدون غــاف ماننــد پــاروو ویــروس را نابــود نکنــد .اگــر
ایــن ویــروس هــا مشــکل زا هســتند پیــش و پــس از قــرار دادن ظــروف
در ماشــین ظــرف شــویی بــه آن هــا بایــد مــواد ضدعفونــی کننــده
زده شــود .اگــر ظــروف بــا دســت شســته مــی شــوند بایــد پیــش از
ضدعفونــی کــردن آن هــا بــا دســت کام ـ ً
ا شســته شــوند .در حالــت
ایــده آل ،بایــد ظــروف 23آب و غــذا در محلــی جــدا از ظــروف خــاک
یــا دیگــر اشــیاء آلــوده بــه مدفــوع شســته شــوند .دســت کــم ظــروف
خــوراک و ظــروف خــاک الزامـاً نبایــد در یــک زمــان و در یــک ســینک
ظــرف شــویی تمیــز شــوند ،و ســینک بایــد بیــن اســتفاده چنــد بــاره
کام ـ ً
ا ضدعفونــی شــود.
ترافیــک پــا( 24رفــت و آمــد در محــل) نیــز در انتقــال از طریــق فومایــت
نقــش بــازی مــی کنــد .نقــاط خاصــی از پناهــگاه ،مثــل نواحــی
ایزولــه و قرنطینــه بایــد بــه تعــداد کارکنــان کمــی محــدود شــده
باشــد .انتقــال حیوانــات بیمــار در درون پناهــگاه ،خصوصــاً از بخــش
پذیــرش 25بــه انتظــار 26یــا محــل مهریــن کشــی 27بایــد از قبــل برنامــه
ریــزی شــده باشــد تــا انتشــار بیمــاری بــه حداقــل رســانده شــود .کــف
هــا ،و همچنیــن دیگــر ســطوح (مثــل میزهــا ،و میزهــای پیشــخوان)،
بایــد بالفاصلــه پــس از تمــاس بــا ادرار ،مدفــوع ،اســتفراغ ،یــا حیوانــات
مشــکوک بــه بیمــاری عفونــی نظافــت شــوند.
اســتفاده از پاشــویی بــرای جلوگیــری از انتشــار بیمــاری عفونــی کافــی
نیســت و نبایــد بــا ایــن هــدف بــه آنهــا تکیــه نمــود .پاشــویی هــای بــا
نظــارت ضعیــف ممکــن اســت حتــی بــه انتقــال بیمــاری دامــن بزننــد.
دســتیابی بــه مــدت زمــان تمــاس کافــی (مثـ ً
ا  10دقیقــه) غیرعملــی
اســت ،و پاشــویی نیــاز بــه رســیدگی مکــرر دارد چــون حضــور خــرده
ریــزه هــای آلــی موجــب غیرفعــال شــدن بســیاری از ضدعفونــی
کننــده هــا مــی شــود .چکمــه هــای مخصــوص کــه بتواننــد ضدعفونــی
شــوند یــا کاورهــای کفــش یکبــار مصــرف مفیدتــر هســتند و بایــد در
محــل هــای آلــوده اســتفاده شــوند (Morley 2005; Stockton
 .)2006راه رفتــن حیوانــات از داخــل پاشــویی غیرقابــل قبــول اســت.
 -2تمیزکاری های دیگر
نواحــی روبــاز اطــراف پناهــگاه الزامـاً بایــد تمیــز نگــه داشــته شــوند ،بــا
توجــه بــه ایــن کــه ســطوح ســنگ ریــزه ای ،خاکــی ،یــا چمــن قابــل
ضدعفونــی کــردن نیســتند .دسترســی بــه نواحــی غیرقابــل ضدعفونــی
بایــد بــه حیواناتــی کــه ســالم بــه نظــر مــی رســند ،واکســینه شــده
انــد و ضــد انــگل خورانــده شــده انــد و  5مــاه یــا بیشــتر ســن دارنــد
محــدود شــود .در حالــت ایــده آل ،بایــد مدفــوع را بالفاصلــه از محیــط
هــای روبــاز پــاک کــرد ،امــا الزامـاً بایــد حداقــل روزی یکبــار ایــن کار
را انجــام داد .نبایــد اجــازه داده شــود کــه آب راکــد در نواحــی اطــراف
پناهــگاه تجمــع کنــد چــون در ایــن محیــط هــای مرطــوب بســیاری از
عوامــل بیمــاری زا رشــد و پشــه هــا تولیــد مثــل مــی کننــد.
یتیــم خانههــا 28یکــی از بخشهــای مهــم بســیاری از برنامــه هــای
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پناهــگاه انــد .ضدعفونــی کامــل یــک خانــهی شــخصی غیرممکــن
اســت .همــه ی قیــم هــا بایــد بــرای بــه حداقــل رســاندن آلودگــی
خانههایشــان آمــوزش دیــده باشــند کــه حیوانــات بــی سرپرســت تــازه
وارد یــا آنهایــی کــه عالیــم بیمــاری را نشــان مــی دهنــد در محــل
هایــی نگهــداری کننــد کــه بــه راحتــی قابــل ضدعفونــی باشــند.
 -3کنترل جونده/آفت
بســیاری از جونــدگان و حشــرات مخــزن باکتــری و دیگــر عوامــل
بیمــاری زا بــوده کــه مــی تواننــد مــواد غذایــی را آلــوده کننــد ،کــه بــه

فســاد غــذا یــا انتقــال مســتقیم بیمــاری بــه حیوانــات منجــر مــی شــود
( .)Urban 1998محــل هــای نگهــداری غــذا بــه طــور خاص مســتعد
آلودگــی هســتند .همــه ی غذاهــا بایــد در مخــزن هــای دربســته یــا
ظــروف غیرقابــل نفــوذ بــرای حشــرات و جونــدگان نگهــداری شــوند
( .)New Zealand 1993در صــورت حضــور جونــدگان و حشــرات
بایــد غــذا را در شــب از ران 29جمــع آوری کــرد .اگــر یــک پناهــگاه در
مواجــه بــا حشــرات و جونــدگان دچــار مشــکل اســت ،راه حــل هــا
الزام ـاً بایــد انســان دوســتانه ،ایمــن ،و موثــر باشــند.
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دستورالعمل های استاندارد برای مراقبت در پناهگاه های حیوانات

طب بهداشتی و سالمت جسمی
ســامتی صرفــاً نبــود بیمــاری یــا آســیب نیســت بلکــه بــا آســایش
جســمی و روانــی حیــوان نیــز گــره خــورده اســت (.)Hurnik 1988
مدیریــت طبــی مناســب و مراقبــت بهداشــتی بــرای حیوانــات پناهــگاه
ضرورتــی قطعــی اســت و الزام ـاً بایــد بــه آســایش کلــی توجــه شــود.
عمومـاً پذیرفتــه شــده کــه پناهــگاه هــای حیوانــات وظیفــه نگهــداری
از ســامت و آســایش همــه حیواناتــی کــه تحــت نظــر آنهــا قــرار مــی
گیرنــد را برعهــده دارنــد .متاســفانه کوتاهــی در بهداشــت و آســایش در
پناهــگاه هــای حیوانــات گــزارش شــده اســت ،و بــدون دوراندیشــی
الزم ممکــن اســت پناهــگاه همــه گیــری هــای شــدید بیمــاری را
تجربــه کنــد کــه بــه تلفــات بــاال و یــا مهریــن کشــی ختــم شــود.
اغلــب حیوانــات در زمــان رجــوع بــه پناهــگاه دچــار مشــکالت ســامتی
هســتند ،و حتــی حیوانــات ســالم کــه وارد پناهــگاه هــای نوســاز و بــا
طراحــی حرفــه ای مــی شــوند ممکــن اســت آسایششــان خدشــه دار
شــده ،یــا در صــورت نبــود یــک برنامــه ی ســامت طبــی کاربــردی
احتمــال بیمــار شــدن آنهــا پیــش آیــد .بــدون مراقبــت طبــی مناســب،
حیوانــات پناهــگاه ممکــن اســت دچــار رنــج و مــرگ نــا بــه جــا شــوند
(.)HSUS 2007; King County Animal Services Report
برنامــه هــای طبــی پناهــگاه الزامــاً بایــد شــامل نظــارت دامپزشــک
(بــرای معنــی بــه واژه نامــه مراجعــه کنیــد) و مشــارکت کارکنــان
آمــوزش دیــده بــرای انجــام ارزیابــی ،اقدامــات پیشــگیری کننــده،
تشــخیص و درمــان باشــد (ASV position statement on
 .)veterinary supervision in animal sheltersپیشــگیری
بیمــاری بایــد در اولویــت باشــد ،ولــی درمــان مناســب نیــز الزامـاً بایــد
در زمــان مطلــوب فراهــم شــود .مراقبــت پیشــگیرانه مناســب بــرای هــر
گونــه بایــد در پروتــکل هایــی کــه مقاومــت در برابــر بیمــاری را تقویــت
مــی کننــد و قــرار گرفتــن در معــرض عوامــل بیمــاری زا را بــه حداقــل
مــی رســانند گنجانــده شــود ( .)Fowler 1993الزامـاً بایــد آمــوزش و
ادامــه ی تحصیــل بــرای آن دســته از افــرادی کــه پروتــکل هــا را انجــام
مــی دهنــد فراهــم گــردد .نظــارت بــر پایبنــدی بــه پروتــکل هــا بایــد
بخشــی از برنامــه مدیریتــی باشــد.
پروتکلهــای مراقبتهــای بهداشــتی پناهــگاه بایــد از بازیابــی و حفــظ
شــرایط ســامت جســمی پشــتیبانی کننــد کــه بــا کاهــش تکــرار و
شــدت بیمــاری بــرای حفــظ ســامت کلــی جمعیــت ضــروری اســت.
رفــاه انفــرادی حیــوان الزامـاً بایــد بــه مــوازات اعمــال و تصمیمــات در
نظــر گرفتــه شــده در کل جمعیــت همــراه باشــد.
برنامــه هــای طبــی جامــع پناهــگاه کــه از ورود حیــوان آغــاز مــی شــود
و در طــول مــدت زمــان اقامــت هــر حیــوان در پناهــگاه ادامــه مــی یابد
اســاس نگهــداری یــک جمعیــت بیــش از پیــش ســالم حیوانــات اســت
(;AAHA 2006; CFA 2009; FASS 1999; Griffin 2009a
 .)Larson 2009; Miller 2004a; New Zealand 1998زوال
ســامت و رفــاه حیــوان پــس از ورود؛ خمــوده شــدن حیوانــات بیمــار
یــا آســیب دیــده در فقــدان اقدامــات درمانــی مناســب؛ همــه گیــری
هــای وســیع بیمــاری؛ مــرگ حیوانــات بــه علــت بیمــاری یــا آســیب
اکتســابی در پناهــگاه؛ و انتقــال مکــرر بیمــاری هــای مشــترک 1بیــن
انســان و حیــوان در پناهــگاه از مشــخصه هــای یــک برنامــه طبــی
ضعیــف هســتند (( .)FASS 1999بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد
میــزان مــرگ و میــر مــورد انتظــار بــه بخــش ســامت و آســایش
جســمی مراجعــه کنیــد).

 -1ارتباط با دامپزشک و ثبت وقایع
همــه ی فعالیــت هــا و پروتــکل هــای بهداشــتی بایــد بــا مشــورت
دامپزشــک تدویــن شــوند؛ ایــده آل اســت کــه ایــن دامپزشــک بــا
طــب پناهــگاه آشــنا باشــد .بایــد بــا دامپزشــک ارتبــاط رســمی داشــت
تــا مطمئــن شــویم کــه افــراد مســئول مراقبــت روزانــه حیــوان بــه
نظــارت و راهنمایــی الزم دسترســی دارنــد .بهتریــن راه بــرای تضمیــن
پیــروی فعالیــت هــای مراقبــت بهداشــتی از اســتاندارهای مــورد تأییــد
متخصصیــن تدویــن روش کار اســتاندارد 2بطــور کتبــی اســت.
دارو و درمــان الزامــاً و تنهــا تحــت نظــر دامپزشــک یــا مطابــق بــا
پروتــکل هــای کتبــی ارائــه شــده توســط او صــورت مــی گیــرد ،و
همــه داروهــا الزامـاً بایــد طبــق قوانیــن فــدرال و ایالتــی توزیــع شــوند.
در ایــن راســتا ســوابق پزشــکی دقیــق ضــروری هســتند .در هــر زمــان
ممکــن بایــد از افــرادی کــه حیــوان خــود را بــه پناهــگاه مــی ســپارند
تاریخچــه ی طبــی و رفتــاری حیــوان گرفتــه شــود .پناهــگاه هــا الزامـاً
بایــد همــه مراقبــت هــای پزشــکی انجــام شــده بــرای هــر حیــوان
را ثبــت کننــد .در حالــت ایــده آل ،مــدارک بایــد دارای تاریــخ ورود
هــر حیــوان ،منشــاء ،اطالعــات هویتــی ،لیســتی تاریــخ دار از همــه
تســت هــای تشــخیصی و نتایــج تســت هــا ،درمــان هــا (شــامل همــه
ی داروهــا ،همــراه بــا دوز مصرفــی و روش اســتفاده) و پروســه هــا،
و ایمــن ســازی هــا (واکسیناســیون) در مــدت زمــان تحــت مراقبــت
پناهــگاه باشــد .همــه اطالعــات پزشــکی بایــد بــه صــورت کتبــی در
زمــان انتقــال یــا سرپرســتی حیــوان در دســترس باشــند.
 -2مالحظات در هنگام پذیرش
وضعیــت ســامت فــردی هــر حیــوان بایــد در بــدو ورود و ســپس مرتبـاً
ارزیابــی شــود ( .)AAEP 2004; UC Davis 2009ایــن کار اجــازه
مــی دهــد کــه هــر مشــکل یــا تغییــری کــه در مــدت زمــان اقامــت
حیــوان پیــش مــی آیــد شناســایی شــده و از شــرایط موجــود از قبــل
تفریــق و بررســی شــود.
در صــورت امــکان ،یــک تاریخچــه ی پزشــکی از مالــک در زمــان
واگــذاری حیــوان گرفتــه شــود .در زمــان واگــذاری حیوانــات گمشــده
بایــد هــر گونــه اطالعــات در دســترس جمــع آوری شــود .در حالــت
ایــدهآل ،ایــن اطالعــات بایــد از طریــق مصاحبــه جمــع آوری شــود،
هــر چنــد اســتفاده از پرسشــنامه کتبــی نیــز قابــل قبــول اســت .بــرای
هــر حیــوان در بــدو ورود بایــد ارزیابــی ســامت انجــام شــود تــا عالئــم
بیمــاری عفونــی و یــا مشــکالتی کــه بــه توجــه فــوری نیــاز دارنــد
بررســی شــوند ( .)UC Davis 2009ارزیابــی هــای هنــگام ورود بایــد
در ســوابق بهداشــتی ثبــت شــوند .نبایــد از هیــچ کوششــی بــرای پیــدا
کــردن مالــک حیــوان دریــغ نمــود ،از جملــه بررســی دقیــق تعییــن
هویــت و میکروچیــپ در زمــان پذیــرش حیــوان .ارزیابــی ســامت در
بــدو ورود بایــد شــامل چندیــن مرتبــه اســکن کــردن بــرای میکروچیپ
بــا اســتفاده از اســکنر جهانــی باشــد .تحقیقــات نشــان داده اســت کــه
احتمــال پیــدا کــردن میکروچیــپ بــا تکــرار پروســه ی اســکن بــرای
چنــد مرتبــه افزایــش مــی یابــد (( .)Lord 2008بــرای اطالعــات
بیشــتر دربــاره ی واکسیناســیون و دیگــر مداخــات پزشــکی در بــدو
ورود بــه زیــر بخــش هــای پاییــن مراجعــه کنیــد).
تفکیــک حیواناتــی کــه وارد پناهــگاه مــی شــوند بــرای حفــظ ســامت

zoonotic disease
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)Standard Operating Procedures (SOPs
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طب بهداشتی و سالمت جسمی

و رفــاه مطلــوب ضــروری اســت .بــه محــض ورود ،بایــد حیوانــات را بــر
اســاس نــژاد  ،ســن و همچنیــن وضعیــت ســامت جســمی و رفتــاری
تفکیــک کــرد .حیوانــات جــوان (تولــه ســگ هــا و بچــه گربــه هــای
زیــر  20هفتــه[ 5مــاه]) نســبت بــه بیمــاری مســتعد تــر هســتند و
بنابرایــن بایــد از قرارگرفتــن احتمالــی در معــرض بیمــاری هــا بیشــتر
محافظــت شــوند ،کــه ایــن مهــم در صــورت تفکیــک آن هــا از جمعیــت
عمومــی راحــت تــر انجــام مــی شــود .از زمــان ورود تــا ادامــه اقامــت
حیــوان هــای ســالم نبایــد بــا حیواناتــی کــه عالئــم بیمــاری را دارنــد
هــم خانــه یــا تمــاس یابنــد( .بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد پروســه
هــای بــدو ورود بــه بخــش طــب ســامت رفتــاری مراجعــه کنیــد).
 -3واکسیناسیون
واکســن هــا از ابــزار حیاتــی حافــظ زندگــی هســتند کــه الزام ـاً بایــد
بــه عنــوان بخشــی از پیشــگیری در برنامــه ی ســامت پناهــگاه
اســتفاده شــوند .پروتــکل واکسیناســیون حیوانــات خانگــی انفــرادی در
اغلــب جمعیــت هــا ناکافــی انــد .الزام ـاً بایــد سیاســت هــا بــه طــور
خــاص بــرای پناهــگاه هــا طراحــی شــده باشــند ،چــرا کــه احتمــال
قــرار گرفتــن در معــرض بیمــاری بیشــتر اســت ،احتمــاالً بســیاری
از حیواناتــی کــه وارد پناهــگاه مــی شــوند فاقــد ایمنــی هســتند
( )Fischer 2007و بدیــن خاطــر کــه نتایــج مرگبــار بالقــوه ای از
عفونــت وجــود دارد .برخــی واکســن هــا از عفونــت جلوگیــری مــی
کننــد در حالــی کــه دیگــر واکســن هــا از شــدت عالئــم بالینــی مــی
کاهنــد ( .)Peterson 2008جمعــی از متخصصــان (;AAFP 2006
 )AAHA 2006متفــق القــل بــاور دارنــد کــه پروتــکل هــا الزامــاً
بایــد بــرای هــر ســازه طراحــی شــوند ،بــا توجــه بــه اینکــه هیــچ
پروتــکل جهانــی ای در همــه ی پناهــگاه هــا قابــل اجــرا نیســت.
اصــول راهنمــای انجــام واکســن هــای اصلــی ،3کــه عموم ـاً در اغلــب
پناهــگاه هــا قابــل اجراســت در دســترس مــی باشــد (AAFP
 .)2009; AAHA 2006در ایــن چارچــوب ،بایــد پروتــکل هــای
واکسیناســیون مخصــوص بــرای هــر برنامــه و بــا نظــارت دامپزشــک،
بــا در نظــر گرفتــن خطــرات و فوایــد واکســن هــا ،بیمــاری هــای
اندمیــک ناحیــه ،احتمــال قــرار گرفتــن در معــرض بیمــاری ،و منابــع
موجــود صــورت گیــرد (Miller and Hurley 2004; Miller and
.)Zawistowski 2004
از آنجــا کــه خطــر قــرار گرفتــن در معــرض بیمــاری در پناهــگاه هــا
اغلــب بــاال اســت ،حیوانــات الزام ـاً بایــد در بــدو ورود یــا پیــش از آن
بــا واکســن هــای اصلــی واکســینه شــوند .آبســتنی یــا بیمــاری مالیــم
موجــب منــع مصــرف واکســن هــای اصلــی در اکثــر پناهــگاه هــا نمــی
شــوند چــرا کــه خطــر عامــل بیمــاری زای مهلــک در یــک حیــوان
واکســینه نشــده بســیار بیشــتر از خطــر نســبتاً کــم مشــکالت مربــوط
به واکسیناســیون اســت (AAFP 2009; AAHA 2006; Larson
 .)2009در حــال حاضــر واکســن هــای اصلــی در پناهــگاه هــا شــامل
التهــاب ویروســی بینــی ونــای گربــه ســانان ،4کلیســی ویــروس ،5پــن
لکوپنــی )FVRCP( 6بــرای گربــه هــا ( )AAFP 2009و دیســتمپر،7

هپاتیــت ،8پــارا انفوالنــزا ،9و پــاروو ویــروس ســگ ســانان/)DHPP( 10
دیســتمپر ،آدنــو ویــروس  ،112پــاروو ویــروس ،و ویــروس پــارا انفوالنــزا
( )DA2PPو بردوتــا برونشیســپتیکا 12بــرای ســگ هــا (AAHA
 )2006مــی شــود .اســتفاده از واکســن هــای ویروســی زنــده تخفیــف
حــدت یافتــه )MLV(13بــرای واکســن هــای اصلــی پناهــگاه در ســگ
هــا و گربــه هــا ،مــن جملــه آنهایــی کــه آبســتن هســتند ،و در مقایســه
بــا محصــوالت کشــته شــده قوی ـاً توصیــه شــده انــد ،چــرا کــه پاســخ
ایمنــی ســریعتری را بــه همــراه دارنــد.

حیوانات الزاماً باید در
بدو ورود یا پیش از آن با
واکسن های اصلی واکسینه
شوند.

در اغلــب پناهــگاه هــا واکسیناســیون هــاری در بــدو ورود در اولویــت
نیســت ،چــون احتمــال قــرار گرفتــن در معــرض ایــن بیمــاری در اغلــب
محیــط هــای پناهــگاه بــاال نیســت .امــا اگــر اقامتــی بلندمــدت پیــش
بینــی شــده؛ بویــژه زمانــی کــه خطــر قــرار گرفتــن در معــرض بیمــاری
افزایــش یافتــه؛ یــا وقتــی بــه موجــب قانــون الزامــی باشــد حیوانــات
بایــد علیــه هــاری واکســینه شــوند .دســت کــم ،حیوانــات بایــد در
زمــان رهایــی یــا کمــی پــس از آن واکســینه کردنــد.
پناهــگاه هایــی کــه حیوانــات را بــرای مــدت طوالنــی نگهــداری مــی
کننــد وظیفــه دارنــد از تکــرار واکســن هــا طبــق توصیــه هــای طــب
پناهــگاه اطمینــان حاصــل کننــد (.)AAFP 2006; AAHA 2006
تکــرار واکسیناســیون تــا زمــان کــم شــدن آنتــی بــادی مــادری در
تولــه ســگ هــا و بچــه گربــه هــا توصیــه شــده اســت .تولــه ســگ
هــا و بچــه گربــه هــا الزام ـاً بایــد در فواصــل  2-3هفتــه ای در طــول
مــدت اقامتشــان در پناهــگاه یــا تــا زمانــی کــه بیشــتر از  18-20هفتــه
ســن دارنــد تکــرار واکســن هــا (بــه ترتیــب  DHPPو  )FVRCPرا
دریافــت کننــد.
پناهــگاه هایــی کــه واکسیناســیون بــا واکســن هــای اصلــی را بالفاصلــه
در بــدو ورود انجــام نمــی دهنــد ،یــا همــه حیوانــات را واکســینه
نمــی کننــد ،بــا احتمــال بســیار بیشــتری دچــار همــه گیــری هــای
مرگبـ�ار بیمـ�اری هـ�ای قابـ�ل پیشـ�گیری بـ�ا واکسـ�ن مـ�ی شـ�ون د (�Lar
 .)son 2009دامپزشــک الزام ـاً بایــد پروتــکل هایــی بــرای مدیریــت
واکنــش هــای منفــی فراهــم کــرده باشــد و درمــانهــای مــورد نیــاز
الزامـاً بایــد قابــل دسترســی باشــد .آمــوزش نگهــداری مناســب واکســن
و اســتفاده از آن ،و درمــان واکنــش هــا ،بایــد تحــت نظــارت دامپزشــک
باشــد .محــل تزریــق یــک واکســن خــاص (مثــ ً
ا هــاری در پــای
خلفــی راســت) بایــد از دســتورالعمل هــای محــل تزریــق پیــروی کنــد
( .)AAFP 2006; AAHA 2006ســابقه هرگونــه ایمــن ســازی در
زمــان مراقبــت در پناهــگاه بایــد در پرونــده نگهــداری شــود.
 -4مراقبت های فوریت پزشکی
الزام ـاً بایــد یــک برنامــه ی طبــی اورژانســی وجــود داشــته باشــد کــه
مراقبــت دامپزشــکی زمانبنــدی شــده و مناســب را بــرای هــر حیوانــی
کــه مجــروح ،تحــت اســترس شــدید ،14یــا بــا عالئــم بیمــاری جــدی
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دستورالعمل های استاندارد برای مراقبت در پناهگاه های حیوانات

الزاماً باید یک برنامه ی
طبی اورژانسی وجود داشته
باشد که مراقبت دامپزشکی
زمانبندی شده و مناسب را
برای هر حیوانی که مجروح،
تحت استرس شدید ،یا با
عالئم بیماری جدی است
فراهم کند.

اســت فراهــم کنــد (;AAEP 2004; CFA 2009; CVMA 2009
 .)FASS 1999کارکنــان بایــد در تشــخیص شــرایطی کــه بــه مراقبت
اورژانســی نیــاز دارنــد آمــوزش دیــده باشــند .برنامــه مراقبــت اورژانســی
الزامــاً بایــد از دریافــت مراقبــت دامپزشــکی مناســب و مدیریــت درد
بــه موقــع اطمینــان حاصــل کنــد (چــه در محــل و چــه بــا انتقــال
بــه مکانــی دیگــر) یــا بــه صــورت خیرخواهانــه مهریــن کشــی توســط
پرســنل واجــد شــرایط و طبــق قانــون صــورت گیــرد.
 -5مدیریت درد
پناهــگاه هــا اغلــب از حیواناتــی بــا شــرایط طبــی دردنــاک حــاد
یــا مزمــن مراقبــت مــی کننــد .کالــج متخصصــان بیهوشــی امریــکا
( )15ACVAدرد را پدیــده ای پیچیــده تعریــف مــی کنــد کــه شــامل
اجــزاء پاتوفیزیولوژیــک 16و روان شــناختی 17اســت و غالبــاً تشــخیص
و تفســیر آن در حیوانــات دشــوار اســت ( .)ACVA 2006تشــخیص
و درمــان درد بــرای کاهــش رنــج الزامــی اســت .درد تســکین نیافتــه
منجــر بــه تظاهــرات ظاهــری مزمــن همچــون کاهــش وزن ،تحلیــل
عضلــه ،افزایــش فشــار خــون و طوالنــی شــدن مــدت بهبــودی پــس
از بیمــاری یــا آســیب مــی شــود ( .)Robertson 2002مدیریــت
ســریع درد ضــروری اســت .کوتاهــی در فراهــم کــردن درمــان بــرای
درد غیرقابــل قبــول اســت.

بازدیدها الزاماً باید حداقل
روزی یکبار توسط فرد
آموزش دیده و برای
مشاهده ی بصری و نظارت
بر سالمتی و رفاه هر حیوان
انجام گیرد.
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تشــخیص و تســکین درد در طیــف وســیعی از گونــه هــا مــی توانــد
پیچیــده و مشــکل باشــد ( .)Paul-Murphy 2004حیوانــات بــه
صــورت انفــرادی پاســخ هــای متفاوتــی بــه محــرک دارنــد و ممکــن
اســت عالئــم بالینــی و رفتــاری گوناگونــی را نشــان دهنــد (ACVA
 .)2006اگرچــه چندیــن مقیــاس و سیســتم درجــه بنــدی بــرای
انــدازه گیــری درد در حیوانــات تدویــن شــده اســت ،تعــداد کمــی
اعتبارســنجی شــده انــد و هیــچ سیســتم الگویــی بــرای ارزیابــی درد در
حیوانــات وجــود نــدارد ( .)IVAPM 2005امــا عمومـاً اینگونــه فــرض
مــی شــود کــه اگــر فرآینــدی در انســان هــا دردنــاک اســت پــس
الزامــاً در حیوانــات نیــز دردنــاک اســت (ACVA 2006; APHIS
 .)1997bایــن وظیفــه ی پناهــگاه اســت کــه بــا جمــع بنــدی یافتــه
هــای حاصــل از معاینــه جســمی ،آشــنایی بــا گونــه هــا و نــژاد ،رفتــار
انفــرادی ،و آگاهــی از میــزان درد ناشــی از یــک فراینــد جراحــی
خــاص ،آســیب هــا و یــا بیمــاری هــا میــزان درد را ارزیابــی کنــد.
رویکردهــای دارویــی 18و غیردارویــی 19بــه درمــان درد در حــال تکامــل
انــد ،کــه در هــر دو صــورت ،درمــان بایــد تحــت نظــارت دامپزشــک
باشــد .بــی حســی 20الزام ـاً بایــد دارای قــدرت و مــدت مناســب باشــد
تــا درد را تســلی بخشــد .رویکردهــای غیــر دارویــی (مثــ ً
ا ماســاژ،
فیزیوتراپــی) کــه بــه افزایــش راحتــی و تســکین اضطــراب کمــک
مــی کننــد مــی تواننــد در تکمیــل مداخــات دارویــی اســتفاده شــوند.
هنگامــی کــه درد پیــش بینــی مــی شــود ،بــی حســی بایــد از قبــل
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(پیشگیرانه)21اســتفاده شــده باشــد .حیوانــات الزامــاً بایــد بــه طــور
متنــاوب ارزیابــی مجــدد شــوند تــا در صــورت نیــاز بــی حســی مســتمر
فراهــم شــود .اگــر تســکین درد کافــی قابــل حصــول نیســت حیــوان را
بــه مــکان دیگــری منتقــل کنیــد کــه مــی توانــد نیازهــای او را برطــرف
کنــد یــا الزامـاً بــا هدفــی خیــر خواهانــه مهریــن کشــی انجــام گیــرد.
 -6کنترل انگل
بســیاری از حیواناتــی کــه وارد پناهــگاه مــی شــوند بــا انــگل هــای
داخلــی و خارجــی آلــوده شــده انــد ( .)Bowman 2009انــگل هــا
بــه راحتــی منتقــل مــی شــوند ،بیمــاری و رنــج قابــل توجهــی ایجــاد
مــی کننــد ،در محیــط مــی ماننــد ،و بــرای بهداشــت همگانــی خطــر
آفریــن انــد بــا ایــن حــال همیشــه از لحــاظ بالینــی آشــکار نیســتند
( .)CAPC 2008; CDC 2009پناهــگاه هــا وظیفــه دارنــد خطــر
انتقــال انــگل بــه انســان هــا و حیوانــات را کاهــش دهنــد .یــک برنامــه
ی کنتــرل انــگل موثــر بایــد توســط دامپزشــک طراحــی و نظــارت
شــود .حیوانــات بایــد بــرای انــگل هــای داخلــی و خارجــی معمــول
در منطقــه و بــرای هــر گونــه آلودگــی مضــر و مشــهود در حــال رشــد
درمــان شــوند .برنامــه هــای زمانــی پیشــگیری و درمــان بایــد بــر پایــه
ی چرخــه ی زندگــی انــگل و تســت هــای نظارتــی کــه انــگل هــای
داخلــی و خارجــی شــایع در جمعیــت را شناســایی مــی کننــد انجــام
گیرنــد .در حالــت ایــده آل ،حیوانــات بایــد در بــدو ورود و پــس آن
مرتب ـاً در طــول مــدت اقامتشــان در پناهــگاه تمهیــدات پیشــگیرانه از
انــگل را دریافــت کننــد تــا از آلودگــی محیــط پناهــگاه جلوگیــری شــود
و خطــر آن بــرای افــراد موجــود در پناهــگاه بــه حداقــل برســد .دســت
کــم ،بــه موجــب اهمیــت بهداشــت عمومــی ،تمــام ســگ هــا و گربــه
هــا الزامـاً بایــد بــرای کــرم هــای گــرد 22و کــرم هــای قالبــی 23پیــش از
تــرک پناهــگاه انــگل زدایــی شــوند .چــون ریشــه کــن کــردن بســیاری
از تخــم هــای انگلــی از محیــط بســیار دشــوار اســت ،پــاک کــردن
ســریع مدفــوع  ،نظافــت مناســب ،و درمــان بــه شــیوه ی توصیــف
شــده در بــاال گام هــای مهمــی هســتند کــه از عــدم بــه خطــر افتــادن
ســامت حیوانــات و انســان هــا توســط میــزان انــگل در جمعیــت،
محیــط و افــراد اطمینــان حاصــل مــی کنــد.
 -7نظارت و بازدید روزانه
بازدیدهــا الزامــاً بایــد حداقــل هــر  24ســاعت یکبــار توســط فــرد
آمــوزش دیــده و بــرای مشــاهده ی بصــری و نظــارت بــر ســامت و رفاه
هــر حیــوان صــورت گیــرد .بایــد بــر مصــرف آب و غــذا ،ادرار ،مدفــوع،
حالــت ،رفتــار ،حرکــت ،و عالئــم بیمــاری یــا دیگــر مشــکالت نظــارت
دقیــق صــورت گیــرد (CFA 2009; New Zealand 2007; UC
 .)Davis 2009بایــد پیــش از تمیــزکاری نظــارت انجــام گرفتــه تــا
مصــرف غــذا و وضعیــت محفظــه و وجــود هرگونــه مدفــوع ،ادرار یــا
اســتفراغ مــورد توجــه قــرار گیــرد .همچنیــن بــرای حیواناتــی کــه
بــه صــورت گروهــی نگهــداری مــی شــوند ،بایــد در زمــان غذادهــی
نظــارت صــورت گیــرد ،تــا اشــتها (دریافــت غــذا) یــا نــزاع بــر ســر
غــذا رویــت شــود .هــر حیوانــی کــه بــه ظاهــر متحمــل درد اســت؛
اســترس شــدید دارد و یــا مــی رنجــد؛ ســامتش بــه ســرعت روبــه زوال
اســت؛ مشــکالت مرگبــار دارد؛ یــا مشــکوک بــه داشــتن بیمــاری هــای
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مشــترک اســت الزامــاً بــه ارزیابــی و مدیریــت مناســب و بــه موقــع
نیــاز دارد (AAEP 2004; CDA 2009; CFA 2009; New
.)Zealand 2007
وقتــی حیوانــات بــه ظاهــر ســالم بــرای بیشــتر از یــک مــاه تحــت
مراقبــت قــرار مــی گیرنــد بایــد معایناتــی از جملــه ســنجش وزن و
امتیــاز وضعیــت بــدن 24توســط کارکنــان آمــوزش دیــده و حداقــل بــه
صــورت ماهــی یکبــار انجــام گیــرد .معاینــات دامپزشــکی بایــد ســالی
دوبــار و یــا در صــورت شناســایی ناهنجــاری هــا بــا تنــاوب بیشــتر انجام
شــوند .حیوانــات پیــر ،مریــض ،یــا ناتــوان بایــد توســط یــک دامپزشــک
بــرای مدیریــت مناســب بیمــاری ارزیابــی شــوند.
مثــال هــای بســیاری از وضعیــت ســامتی کــه نیــاز بــه ارزیابــی و
مدیریــت مــداوم دارنــد وجــود دارد از جملــه ،امــا نــه فقــط ،مشــکالت
دندانــی ،عفونــت هــای رتــرو ویروســی ،25اختــاالت غــدد درون ریــز،
دگرگونیهــای اساســی در اشــتها و وزن بــدن .بــه عــاوه الزام ـاً بایــد
مراقبــت مناســب از مــو و یــا دیگــر امکانــات بــرای بــروز رفتارهــای
مختــص بــه گونــه فراهــم شــود تــا از پوســت طبیعــی ســالم و پوشــش
مــو یــا پرهــا نگهــداری شــود (CDA 2009; CFA 2009; New
 .)Zealand 1998پوشــش مــوی کثیــف و تیمــار نشــده یــا درهــم
تنابیــده ناراحــت کننــده اســت و حیوانــات را مســتعد بیمــاری پوســتی
مــی کنــد ،و در مــوارد شــدید موجــب رنجــش شــدید مــی شــود .تیمــار
مناســب و یــا حمــام کــردن از اجــزاء ضــروری ســامت حیــوان بشــمار
رفتــه و نبایــد هیــچ گاه ظاهــری و اختیــاری در نظــر گرفتــه شــود.
 -8تغذیه
آب تــازه و تمیــز و غــذای مناســب اســاس نیازمنــدی هــای ســامت
جســمی هســتند .الزامـاً بایــد آب تمیــز و تــازه همیشــه بــرای حیوانــات
در دســترس باشــد مگــر اینکــه علتــی پزشــکی بــرای منــع مصــرف آب
در مــدت تعییــن شــده وجــود داشــته باشــد .آب بایــد روزانــه و هــرگاه
بــه وضــوح کثیــف اســت تعویــض شــود .الزام ـاً بایــد غذایــی کــه بــا
نیازهــای تغذیــه ای و وضعیــت هــر حیــوان همخوانــی دارد نیــز فراهــم
شــود .میــزان و تنــاوب غــذا دهــی بســته بــه مرحلــه ی زندگــی (ســن)،
گونــه ،انــدازه ،میــزان فعالیــت ،وضعیت ســامت حیــوان و غــذای خاص
انتخــاب شــده متفــاوت اســت .غــذا الزامـاً بایــد تــازه ،خــوش خــوراک،
عــاری از آلودگــی و دارای ارزش غذایــی کافــی بــرای رفــع نیازهــای
روزانــه باشــد تــا بــه یــک حیــوان امــکان بیشــترین رشــد ،حفــظ وزن
طبیعــی بــدن و پــرورش نتــاج ســالم را بدهــد .غــذای داخــل محفظــه
ی حیوانــات بایــد مرتبــا بررســی شــود کــه از فاســد نبــودن و عــاری از
خــرده اشــغال بــودن آن اطمینــان حاصــل شــود .دســت کــم ،غــذای
خــورده نشــده پــس از  24ســاعت الزام ـاً بایــد بــه دور ریختــه شــود.
غذایــی کــه در اختیــار یــک حیــوان قــرار گرفتــه و خــورده نشــده اســت
الزامـاً نبایــد بــه حیــوان دیگــری داده شــود.
در حالــت ایــده آل یــک جیــره ی ثابــت و نــه انواعــی از محصــوالت
بایــد بــه همــه ی حیوانــات داده شــود .تغذیــه بــا جیــره ی ثابــت
موجــب بــه حداقــل رســیدن ناراحتــی معــده و روده ،اســترس ،و بــی
اشــتهایی ناشــی از تغییــر مکــرر جیــره مــی شــود ،و از مصــرف مقــدار
مناســب غــذا اطمینــان حاصــل شــود .اســتفاده از غــذای خــام در
پناهــگاه بــه خاطــر نگرانــی از آلودگــی باکتریایــی یــا انگلــی و خطــر آن

بـ�رای بهداشـ�ت همگانـ�ی توصیـ�ه نمـ�ی شـ�ود CVMA 2006; Fin�( .
.)ley 2008; LeJeune 2001; Lenz 2009; Morley 2006
دســت کــم ،ســگ هــا و گربــه هــای ســالم و بالــغ (بیشــتر از  6مــاه)
الزامـاً بایــد حداقــل روزی یکبــار تغذیــه شــوند (CDA 2009; CFA
 .)2009در حالــت ایــده آل ســگ هــا بایــد روزی دوبــار تغذیــه شــوند
( )New Zealand 1998؛ ایــده آل آن اســت کــه گربــه هــا بــا
چندیــن وعــده ی غذایــی کوچــک تغذیــه شــوند یــا بــه جســتجوی
غــذا در طــول روز ترغیــب شــوند ( .)Vogt 2010اگــر غــذا در تمــام
طــول روز در دســترس گربــه هــا نیســت ،حداقــل بایــد روزی دوبــار غذا
دهــی شــوند .تولــه ســگ هــا و بچــه گربــه هــای ســالم الزامـاً بایــد بــا
مقادیــر کــم غــذا و مکــررا ً تغذیــه شــوند یــا همیشــه در طــول روز بــه
غــذا دسترســی داشــته باشــند (دسترســی آزاد) تــا از میــزان ســوخت و
ســاز بــاالی بــدن پشــتیبانی کنــد و از کاهــش مرگبــار ســطوح گلوکــز
خــون (هایپوگالیســمی) 26جلوگیــری کنــد.
حیوانــات ناتــوان ،الغــر ،آبســتن و شــیرده بایــد دفعــات غذادهــی
بیشــتری داشــته باشــند تــا نیازهــای متابولیکــی بــاال را بــرآورده
ســازند .بــه هنــگام تدویــن یــک دســتورالعمل غذایــی بــرای یــک
جمعیــت از حیوانــات یــا در زمــان درمــان حیوانــات قحطــی زده یــا
حیوانــات دارای نیازهــای تغذیــه ای و پزشــکی خــاص ،بایــد از نظــر
دامپزشــک مطلــع بــود.
دریافــت غــذا الزامـاً بایــد هــر روز تحــت نظــارت قــرار گیــرد .حیوانــات
بایــد وزن شــوند و وضعیــت بــدن بــه طــور منظــم ارزیابــی شــود.
حیوانــات نیازهــای متابولیکــی بســیار متفاوتــی دارنــد (Lewis
 .)1987هــر حیــوان بایــد بــرای رفــع نیازهــای فــردی و جلوگیــری
از افزایــش یــا کاهــش شــدید وزن بــدن تغذیــه شــود .حیواناتــی کــه
عالئــم بــی اشــتهایی ،کاهــش یــا افزایــش شــدید وزن دارنــد الزامــاً
بایــد توســط دامپزشــک معاینــه شــوند و در صــورت لــزوم درمــان
شــوند.
آب و غــذا الزامــاً بایــد در ظــروف مناســب آمــاده شــوند ،و بایــد بــه
گونــه ای طراحــی و در دســترس قــرار گیرنــد کــه بــه هــر حیــوان
در محفظــه اصلــی امــکان دسترســی کافــی بــه آب و غــذا داده شــود.
ظــروف آب و غــذا الزامـاً بایــد ایمــن بــوده و در تعــداد کافــی ،و انــدازه
ی مناســب در دســترس قــرار گیرنــد .زمانــی کــه بیــش از یــک حیــوان
در محفظــه نگهــداری مــی شــود ،نظــارت دقیــق و گــروه بنــدی
حیوانــات بــا نیازهــای تغذیــه ای یکســان ضــروری اســت .حیواناتــی
کــه از غــذا پاســداری مــی کننــد و از دسترســی هــم قفســان بــه آن
جلوگیــری مــی کننــد الزامـاً بایــد جداگانــه نگهــداری یــا تغذیــه شــوند.
محــل ظــروف آب و غــذا همچنیــن بایــد بــه آســانی قابــل رویــت باشــد
و بــرای تمیــزکاری و پرکــردن قابــل دسترســی باشــد و بایــد از آلــوده
شــدن آب بــا خــاک ،27مدفــوع و ادرار جلوگیــری شــود .اگــر از دســتگاه
هــا و بطــری هــای آب اتوماتیــک اســتفاده مــی شــود بایــد هــر روز آنهــا
را بازرســی نمــود و از عملکــرد و نظافــت مناســب آنهــا مطمئــن شــد و
الزام ـاً بایــد بیــن کاربــران ضدعفونــی نمــود.
پــس مانــده غــذا بــه واســطه ی فســاد و یــا جــذب آفــات بــرای
ســامتی مخاطــره انگیــز اســت .غــذای توزیــع شــده بــرای حیوانــات
کــه در ظــرف  24ســاعت نخــورده باقــی بمانــد الزامـاً بایــد برداشــته و
دور ریختــه شــود تــا از فاســد شــدن آن جلوگیــری شــود یــک برنامــه
زمانــی نظافــت مرتــب الزامــاً بایــد بــرای همــه ظــروف غــذا و آب

body condition score
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hypoglycemia
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retroviral infections
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litter
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الزاماً باید غذاهایی که با
نیازهای تغذیه ای و وضعیت
هر حیوان همخوانی دارند
فراهم شوند.

الزاماً باید حیواناتی که از
غذا پاسداری می کنند و از
دسترسی هم قفسان به آن
جلوگیری می کنند جداگانه
نگهداری یا تغذیه شوند.
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اســتفاده شــود .محــل هــای نگهــداری و آمــاده ســازی غــذا الزامـاً بایــد
بــه ســادگی نظافــت شــده و در شــرایط تمیــز نگهــداری شــوند .آذوقــه
هــا بایــد بــه شــیوه ای نگهــداری شــوند کــه از فســاد و آلودگــی آنهــا
جلوگیــری شــود .بــرای غذاهــای فســادپذیر بــه نگهــداری در یخچــال
نیــاز اســت .نبایــد غذاهــا پــس از تاریــخ مصرفشــان مــورد اســتفاده
قــرار گیرنــد .عواملــی همچــون قــرار گرفتــن در معــرض گرمــا یــا هــوا
نیــز ممکــن اســت عمــر مفیــد غــذا را کاهــش دهنــد .مــواد ســمی و
آفــات بایــد از غــذا ،محــل هــای نگهــداری و آمــاده ســازی غــذا دور
نگهداشــته شــوند ( .)AAEP 2004غذاهــای نگهــداری شــده اگــر
از بســته ی اصلــی جــدا شــده انــد بایــد بــه وضــوح عالمــت گــذاری
شــوند.
 -9سالمت جمعیت
ســامت فــردی حیــوان و ســامت جمعــی بــه یکدیگــر وابســته انــد.
در اغلــب محیــط هــای پناهــگاه در صــورت عــدم وجــود یکــی دیگــری
نمــی توانــد وجــود داشــته باشــد .کارکنــان پزشــکی پناهــگاه الزامــاً
بایــد وضعیــت فــردی حیوانــات و کل جمعــت را بــه طــور منظــم
بررســی کننــد تــا تشــخیص زودهنــگام مشــکالت و مداخلــه ی ســریع
میســر گــردد .در حالــت ایــده آل ،پناهــگاه هــا همچنیــن بایــد بــر
تکــرار مشــکالت خــاص (مثـ ً
ا عفونــت هــای دســتگاه تنفــس فوقانــی،
پــاروو ویــروس) ارزیابــی و نظــارت داشــته باشــند ،اهــداف واقــع بینانــه
داشــته ،راهبــرد هــای هدفمنــد ایجــاد کننــد ،و بــر اثــر بخشــی برنامــه
هــای ســامت طبــی نظــارت کننــد ،کــه در نهایــت بــه مدیریــت بهتــر
ســامت جمعــی و فــردی حیوانــات منتهــی مــی شــود .ایــن نــوع از
نظــارت تشــخیص زود هنــگام و گــزارش مشــکالت ،تشــخیص دقیــق،
تداخــات اثرگــذار ،و جمــع آوری اطالعــات را تســهیل خواهــد کــرد.
برنامــه هــای ســامت حیــوان الزامــاً بایــد در پاســخ بــه تغییــرات
مشــاهده شــده در ســامت  ،بیمــاری یــا مــرگ حیوانــات مــورد
بازنگــری قــرار گیرنــد.

قصور در فراهم کردن درمان
برای درد غیرقابل قبول
است.
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عــاوه بــر پیگیــری الگوهــای مرتبــط بــا مشــکالت ســامتی خــاص،
مــروری متنــاوب از میــزان ابتــا بــه بیمــاری (شــیوع) 28یــا تلفــات
(مــرگ و میــر) 29بایــد بــه کار گرفتــه شــود .مــرگ و میــر داخــل
پناهــگاه غالبــاً از نشــانههای میــزان رو بــه افزایــش بیمــاری هــای
عفونــی (پــاروو ویــروس یــا عفونــت دســتگاه تنفــس فوقانــی؛ )URI
اســت کــه نیــاز بــه واکنشــی از طــرف پناهــگاه احســاس مــی شــود.
مــرگ و میــر پــس از ورود بــه پناهــگاه کــه بــه مهریــن کشــی مربــوط
نشــود ،هیــچ گاه نبایــد از میــزان بســیار کوچکــی از ورودی حیوانــی
بیشــتر باشــد .بــرای مثــال اطالعــات ایالتــی جمــع شــده از واحدهــای
کنتــرل حیوانــات وابســته بــه شــهرداری و گــروه هــای نجــات عمومــی
یــا خصوصــی و مجمــع هــای خیرخواهانــه ایالــت ویرجینیــا در ســال
هــای  2004-2007حاکــی از آن مــی باشــد کــه کمتــر از  %2گربــه
هــا و کمتــر از  %1ســگ هــای دریافــت شــده توســط ایــن مــکان هــا در
پناهــگاه تلــف شــده انــد( .ایــن اطالعــات هــر ســاله توســط دپارتمــان
کشــاورزی و خدمــات مصــرف کننــده ،دفتــر دامپزشــکی ایالــت منتشــر
مــی شــود ).یــک بررســی از  11پناهــگاه حیوانــی بــا ورودی آزاد( 30از
جملــه پناهــگاه هــای بــزرگ ،دولتــی در جوامعــی ماننــد لــس انجلــس
و نیویــورک ســیتی) میانگیــن مــرگ و میــر پناهــگاه (محاســبه شــده
بــر اســاس تعــداد س ـگها و گربــه هــای تلــف شــده تحــت مراقبــت
morbidity

28

mortality

29

open-intake animal shelters

30

پناهــگاه تقســیم بــر تعــداد کل ورودی زنــده ی ســگ و گربــه) %0/75
(محــدوده  .)HSUS 2007( )0/18-%1/61اعــداد فراتــر از این نشــان
دهنــده ی موقعیتــی هســتند کــه بــه تمهیــدات فــوری بــرای کنتــرل
نیــاز دارنــد.
 -10پاسخ به بیماری
پاســخ بــه بیمــاری الزامــاً بایــد بخشــی اساســی از هــر برنامــه ی
ســامت پناهــگاه باشــد .یــک برنامــه ی پاســخ بــه بیمــاری بایــد
شــامل تدابیــری بــرای کاهــش انتقــال بــه حیوانــات ســالم یــا انســان
باشــد و از مراقبــت مناســب حیوانــات بیمــار اطمینــان حاصــل شــود
( .)Hurley 2009بــه موجــب طیــف وســیع عوامــل بیمــاری زا راه
هــای انتقــال ،و نــوع ســاختمان هــا ،هیــچ پاســخ واحــدی نمــی توانــد
در همــه شــرایط مناســب باشــد (ASV position statement on
( .)infectious disease outbreak management, 2008بــرای
اطالعــات بیشــتر در مــورد پیشــگیری از انتقــال بیمــاری عفونــی بــه
بخــش بهداشــت همگانــی مراجعــه کنیــد)

الف) ایزوله کردن
همــه ی مــکان هــا بایــد راهــی بــرای فراهــم کــردن ایزوالســیون
داشــته باشــند کــه اجــازه ی مراقبــت هــای خیرخواهانــه را بدهــد و
دیگــر حیوانــات را در معــرض خطــر قــرار ندهــد (.)CDA 2009
ایزوالســیون مــی توانــد در محــل یــا بــا انتقــال بــه محــل مناســب
انجــام گیــرد .وقتــی امــکان ایزوالســیون وجــود نــدارد ،یــا بــرای کنترل
انتقــال عامــل بیمــاری زای خاصــی ناکافــی اســت ،پناهــگاه الزامـاً بایــد
بــا دقــت عواقــب قــرار گرفتــن جمعیــت عمومــی در معــرض بیمــاری
را در مقایســه بــا مهریــن کشــی در نظــر بگیــرد .نگهــداری از حیوانــات
مبتــا بــه بیمارهــای عفونــی شــدید در جمعیــت عمومــی غیرقابــل
قبــول اســت .حتــی حیوانــات بــا عالئــم بالینــی خفیــف از یــک بیمــاری
مســری نبایــد در جمعیــت عمومــی نگهــداری شــوند چــرا کــه ایــن کار
خطــر قابــل توجــه انتقــال گســترده بیمــاری را بــه همــراه دارد.

ب) تشخیص
در شــرایط شــدید یــا غیرعــادی ،یــا همــه گیــری بیمــاری هــای
عفونــی ،بایــد بــه دنبــال تشــخیص یــا شناســایی عوامــل بیمــاری زای
خــاص بــود .در ابتــدا ،یــک تشــخیص بالینــی یــا مقدماتــی ،همانگونــه
کــه توســط دامپزشــک تعییــن شــده ،مــی توانــد اســاس پاســخ بــه
درمــان را فراهــم کنــد .زمانــی کــه یــک عامــل بیمــاری زای خــاص
شناســایی نشــده اســت ،الزام ـاً بایــد یــک ارزیابــی خطــر بــر اســاس
عوامــل بیمــاری زا و تعــداد حیواناتــی کــه در تمــاس بــا حیوانــات بیمــار
بــوده انــد صــورت گیــرد.
حیوانــات مشــکوک بــه داشــتن بیمــاری عفونــی الزامـاً بایــد تــا زمانــی
کــه تشــخیص یــا درمــان بعــدی آنهــا را بــرای جمعیــت عمومــی
کــم خطــر ارزیابــی کنــد ایزولــه شــوند .وقتــی حیوانــی بــه دالیلــی
ناشــناخته تلــف شــود ،کالبدگشــایی همــراه بــا هیســتوپاتولوژی
بایــد انجــام گیــرد تــا اطالعاتــی را بــرای محافظــت از ســامت بقیــه
جمعیــت فراهــم نمایــد.
بایــد بــر اســاس عالئــم بالینــی و مشــورت بــا یــک دامپزشــک پروتــکل
هایــی بــرای تعییــن و مدیریــت بیمــاری هــای معمــول ارائــه گــردد.
پروتــکل هــا بایــد دوره ی بیمــاری و پاســخ بــه درمــان را بــه شــکل

طب بهداشتی و سالمت جسمی

کامــل تشــریح نماینــد .هنگامــی کــه بیمــاری یــا پاســخ بــه درمــان از
مســیر مــورد انتظــار پیــروی نکنــد بایــد از نظــر دامپزشــک آگاهــی
پیــدا نمــود.

کاهــش رنــج جلوگیــری کنــد (کــه مــی توانــد شــامل مهریــن کشــی
شــود اگــر رنــج قابــل تســکین نباشــد) .پناهــگاه هــا الزامــاً بایــد
پروتــکل هــای خــاص داشــته باشــند تــا زمانــی کــه وضعیــت حقوقــی
حیــوان مشــکل دارد بتوانــد مراقبــت فــوری فراهــم کننــد.

ج) پاسخ به همه گیری

تصمیمــات الزامـاً بایــد تعــادل بیــن مصلحــت حیوانــات منفــرد نیازمنــد
درمــان و کل جمعیــت پناهــگاه را رعایــت نماینــد .در هنــگام نیــاز
بــه درمــان ،پناهــگاه هــا مســئول امنیــت حیوانــات ،افــرادی کــه بــا
حیوانــات کار مــی کننــد ،و محیــط اطــراف هســتند .اســتفاده ی امــن
و موثــر از دارو نیازمنــد تشــخیص بــا دقــت بــاال ،تجویــز مناســب ،و
نظــارت بــر رونــد بیمــاری اســت تــا موفقیــت یــا شکســت قابــل ارزیابی
باشــد .درمانگــران الزام ـاً بایــد آمــوزش ،توانایــی ،و منابــع مــورد نیــاز
بــرای تجویــز صحیــح و ایمــن دارو را داشــته باشــند.

بــه هنــگام بــروز همــه گیــری ،الزام ـاً بایــد بیــن حیوانــات یــا گــروه
هــای حیوانــی در معــرض ،در خطــر ،و در معــرض قــرار نگرفتــه
تفکیــک فیزیکــی صــورت گیــرد .در برخــی شــرایط ممکــن اســت الزم
شــود کــه بــرای جلوگیــری از انتشــار ویــروس از پذیــرش حیوانــات
جدیــد یــا سرپرســتی آنهــا بــه سرپرســت ممانعــت بــه عمــل آیــد .در
دیگــر مواقــع ،یــک اتــاق ایزولــه ی بــا طراحــی مناســب مــی توانــد
بــرای کنتــرل شــیوع بیمــاری کفایــت کنــد .در حالــت ایــده آل ،تــا
زمــان پیــاده ســازی یــک اســتراتژی کنتــرل هدفمنــد بایــد حرکــت
حیوانــات متوقــف شــود .بایــد دســت زدن بــه حیوانــات و تــردد
افــراد محــدود شــود .در پاســخ بــه یــک همــه گیــری ،پروتــکل هــا
(واکسیناســیون ،نظافــت ،حرکــت ،غیــره) بایــد بازنگــری شــوند تــا
اطمینــان حاصــل شــود کــه اقدامــات علیــه عوامــل بیمــاری زای مــورد
نظــر در تمــام پناهــگاه موثرانــد .بــه هنــگام بــروز یــک همــه گیــری
بایــد حیوانــات را از نظــر عالئــم بیمــاری حداقــل روزی دو بــار بررســی
نمــود .پناهــگاه هــا بایــد از برگردانــدن حیوانــات بهبــود یافتــه یــا قــرار
گرفتــه در معــرض بیمــاری تــا زمانــی کــه خطــر انتقــال دادن بیمــاری
توســط آنهــا بــه بقیــه حیوانــات باالســت بــه داخــل جمعیــت عمومــی
خــودداری کننــد .در زمــان رهاســازی یــک حیــوان بیمــار یــا دچــار
عفونــت از پناهــگاه بایــد بــرای فــرد یــا نهــاد دریافــت کننــده حیــوان
کامـ ً
ا مســئله شــفاف ســازی شــود .همچنیــن پناهــگاه هــا الزامـاً بایــد
مراقــب باشــند کــه از همــه قوانیــن فــدرال ،ایالتــی ،و محلــی بــرای
بیمــاری هــای قابــل گــزارش پیــروی نماینــد.
جمعیــت زدایــی 31یکــی از روش هــای پاســخ بــه شــیوع بیمــاری
اســت ،امــا بــه نــدرت تنهــا گزینــه اســت .پیــش از بــه کارگیــری
جمعیــت زدایــی ،الزامـاً بایــد عوامــل بســیاری از جملــه انتقــال ،میــزان
شــیوع ،میــزان مــرگ و میــر ،و بهداشــت همگانــی در نظــر گرفته شــود.
همــه ی راه هــای دیگــر الزام ـاً بایــد بــه طــور کامــل بررســی شــوند و
بــه جمعیــت زدایــی بــه عنــوان آخریــن گزینــه نــگاه نمــودASV( .
position statement on infectious disease outbreak
.)management, 2008
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همچنیــن پناهــگاه هــا بایــد سیاســت هــای شــفافی در خصــوص
رســیدگی بــه مشــکالت ناشــی از بیمــاری کــه پــس از سرپرســتی
ممکــن اســت رخ دهنــد را داشــته باشــند .سرپرســتان یــا افــرادی کــه
حیوانــات را از پناهــگاه دریافــت مــی کننــد بایــد در مــورد وجــود هــر
بیمــاری یــا وضعیــت موجــود در زمــان تقبــل سرپرســتی مطلــع شــوند
و رونوشــتی از هــر ســابقه درمانــی فراهــم شــود.
بــرای اســتفاده از همــه ی داروهــای نیازمنــد نســخه ،32تحــت کنتــرل
و بــدون تأییــد 34بــه نظــارت افــراد متخصــص نیــاز اســت (FDA
 .)2009a, 2009bپروتــکل هــای درمــان دارویــی ،کــه تحــت مشــاوره
بــا دامپزشــک تدویــن شــده انــد بایــد در دســترس همــه کارکنــان قــرار
گیرنــد .کلیــه درمــان هــا بایــد ثبــت شــوند.
33

اســتفاده از داروهــای ضــد میکروبــی 35نیازمنــد توجــه ویــژه اســت.
باکتــری هــا مــی تواننــد علیــه داروهــای خــاص مقاومــت ایجــاد کننــد.
در برخــی مــوارد ،آنهــا قادرانــد ایــن مقاومــت را بــه دیگــر باکتــری
هــا نیــز منتقــل کننــد ،از جملــه عوامــل عفونــی ای کــه هــم در
حیوانــات و هــم در انســان مشــترک انــد .بــه منظــور جلوگیــری از
مقاومــت بــه داروهــای ضدمیکروبــی ،36ضــروری اســت کــه اســتفاده
از داروهــای ضدمیکروبــی بــه شــرایطی کــه ایــن داروهــا بــه روشــنی
کاربــرد (اندیکاســیون) دارنــد محــدود شــود (AAHA/ AAFP
 .)2006; AVMA 2008bانتخــاب آنتــی بیوتیــک و دوز آن بایــد
مخصــوص بیمــاری و حیــوان تحــت درمــان باشــد؛ و در صــورت امــکان،
بــر اســاس امکانــات تشــخیصی مناســب انتخــاب شــده باشــند .اســتفاده
ی نامناســب از آنتــی بیوتیــک هــا جایگزیــن مناســبی بــرای مراقبــت
هــای پیشــگیرانه مطلــوب نیســت .دســتورالعمل هایــی بــرای اســتفاده
از داروهایــی ضدمیکروبــی در حیوانــات همــراه منتشــر شــده اســت
و ایــن اصــول نیــز بایــد در محیــط پناهــگاه بــه کار گرفتــه شــوند
(.)AAHA/ AAFP 2006; AVMA 2008b

تصمیمــات درمانــی بایــد بــر پایــه برخــی از معیارهــا همچــون امــکان
فراهــم کــردن روش تســکینی مطمئــن و خیرخواهانــه ،پیــش آگهــی
بــرای بهبــودی ،و تعــداد حیواناتــی کــه الزامــاً بایــد درمــان شــوند،
صــورت گیــرد .مــدت زمــان درمــان قابــل انتظــار ،هزینــه و منابــع در
دســترس بــرای درمــان نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــوند.
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وضعیــت حقوقــی حیــوان الزام ـاً هیچــگاه نبایــد از درمــان بــا هــدف
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antimicrobial resistance
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depopulation
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در هنگام همه گیری
بیماری ،الزاماً باید بین
حیوانات یا گروه های
حیوانی در معرض ،در خطر،
و در معرض قرار نگرفته
تفکیک فیزیکی صورت
گیرد.

نگهداری از حیوانات مبتال
به بیماری عفونی شدید در
جمعیت عمومی غیرقابل
قبول است.
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دستورالعمل های استاندارد برای مراقبت در پناهگاه های حیوانات

طب رفتار و سالمت روانی
کارکنان الزاماً باید برای
تشخیص استرس ،درد ،و
رنجش حیوان و همچنین
سازگاری موفق با محیط
پناهگاه آموزش دیده باشند.

ســامتی و رفــاه مطلــوب بــه رفــع نیازهــای روحــی و روانــی و همچنین
نیازهـ�ای جسـ�می حیوانـ�ات بسـ�تگی دار د (�Griffin 2009a; Jen
kins 1997; McMillan 2000, 2002; Wells 2004a; Wo .)jciechoska 2005هــر حیــوان طیــف وســیعی از نیازهــای روانــی
را داراســت کــه بــا عواملــی مثــل گونــه ،ترکیــب ژنتیکــی ،شــخصیت،
معاشــرت و تجربــه ی پیشــین مشــخص مــی شــود .در مراقبــت رفتاری
الزامـاً بایــد جنبــه هــای فــردی هــر حیــوان و نیــز شــرایط تجربــه شــده
توسـ�ط جمعیـ�ت در نظـ�ر گرفتـ�ه شـ�و د (�Griffin 2009a; McMil
.)lan 2000, 2002; Wojciechoska 2005
محیــط ســاختاری و اجتماعــی ،و همچنیــن فرصــت فعالیــت جســمی و
شــناختی ،1بــرای همــه ی گونــه هــای حیوانــی مهــم هســتند (ILAR
 .)1996یــک محیــط مناســب شــامل ســرپناه و محــل اســتراحت
راحــت اســت کــه مــی توانــد حیــوان را از تــرس و اســترس شــدید بــه
دور نگهــدارد و حیــوان مــی توانــد رفتارهــای طبیعــی و معمــول گونــه
را بــروز دهــد .کنتــرل نداشــتن بــر محیــط یکــی از تنــش آفریــن تریــن
مــوارد بــرای حیوانــات اســت .حتــی اســترس القــا شــده توســط حصــر
کوتــاه مــدت حیــوان در پناهــگاه مــی توانــد ســامتی را تضعیــف کنــد؛
بطوریکــه بــه هنــگام نگهــداری بلندمــدت حیوانــات اغلــب از اضطــراب
مزمــن ،انــزوای اجتماعــی ،تحریــک ذهنــی ناکافــی و فقــدان فعالیــت
فیزیکــی رنــج مــی برنــد (;Fox 1965; Griffin 2009a, 2006
Hennessy 1997; Patronek 2001; Stephen 2005; Tuber
 .)1999; Wemelsfelder 2005مراقبــت پزشــکی رفتــاری مناســب
بــرای کاهــش اســترس و رنــج و همچنیــن تشــخیص رفتارهــای مشــکل
ســاز کــه ممکــن اســت امنیــت انســان هــا یــا دیگــر حیوانــات را بــه
خطــر بیاندازنــد الزامــی اســت.
اســترس و ظهــور رفتارهــای غیرطبیعــی در نبــود فرصــت بــرای مقابلــه
2
(مثــ ً
ا مخفــی شــدن ،طلــب مصاحبــت اجتماعــی ،تحریــک ذهنــی
یــا ورزش هــوازی )3تشــدید مــی شــود .مشــکالت رفتــاری ســامت
و رفــاه و همچنیــن امــکان یافتــن سرپرســت را تضعیــف مــی کنــد
(.)Griffin 2009a
 -1مالحظات در زمان پذیرش

الف) تاریخچه ی رفتاری
در زمــان پذیــرش حیــوان بایــد یــک تاریخچــه رفتــاری کامــل  ،دلیــل
و یــا دالیــل واگــذاری حیــوان اخــذ شــود .هرگونــه اطالعــات موجــود
بایــد بــه هنــگام نگهــداری از حیوانــات ولگــرد نیــز دریافــت شــود.
در حالــت ایــده آل ایــن اطالعــات بایــد از طریــق مصاحبــه جمــع
آوری شــوند ،گرچــه پرسشــنامه هــای کتبــی نیــز قابــل قبــول انــد.
از تاریخچــه بایــد بــرای هشــدار بــه کارکنــان بــرای وجــود مشــکالت
بالقــوه ،ماننــد پرخاشــگری یــا اضطــراب در جهــت مطلــع کــردن
کارکنــان از هــر گونــه نیــاز انفــرادی اســتفاده شــود ،تــا مراقبــت
مناســب بــرای آن حیــوان فراهــم گــردد (.)Griffin 2009a
پناهــگاه هــا بایــد آگاه باشــند کــه تاریخچــه هــای ارائــه شــده ،اگرچــه
مهــم انــد ،ممکــن اســت ناکامــل یــا نادرســت باشــند .مثــ ً
ا برخــی
رفتارهــای مشــکل ســاز ماننــد پرخاشــگری ممکــن اســت تقلیــل شــرح
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cognitive

1

mental stimulation

2

aerobic exercise

3

یـ�ا کـ�م نمایـ�ی شـ�ون د (�Marder 2005; Segurson 2005; Ste
 .)phen 2007همــه ی رویدادهــا یــا گزارشــات مبنــی بــر تاریخچــه
رفتــار پرخاشــگرانه همــراه بــا شــرایط وقــوع آن الزامـاً بایــد بــه عنــوان
بخشــی از ســوابق حیــوان ثبــت شــود.

ب) کاهش استرس
حیوانــات در پناهــگاه طیفــی از عوامــل اســترس زا را تجربــه مــی کننــد
کــه پــس از فرآینــد پذیــرش آغــاز مــی شــود (Coppola 1997,
 .)2006; Giffin 2009a; Hennessey 1997در ایــن دوره حیاتی
الزامـاً بایــد اســترس را بــه حداقــل رســاند تــا مشــکالت کاهــش یابــد،
زیــرا ممکــن اســت ســازگاری و تطبیــق بــا محیــط پناهــگاه را بــه تأخیر
بیانــدازد یــا حتــی از آن جلوگیــری نمایــد و اضطــراب و رنجــش روانــی
را طوالنــی یــا تشــدید کنــد ( .)Grandin 2004در فراینــد پذیــرش،
بایــد بــه طــور خــاص مراقــب بــود تــا گربــه هــا در محــدوده ی
مکانــی ،ســمعی یــا بصــری ســگ هــا قــرار نگیرنــد(Griffin 2009a,
)2009b; McCobb 2005
 -2ارزیابی رفتاری
ارزیابــی رفتــار یــک حیــوان الزامـاً بایــد در زمــان پذیــرش آغــاز شــود.
همــان گونــه کــه توجــه بــه مشــکالت جســمی نیازمنــد رســیدگی
اســت ،مشــکالت رفتــاری (اســترس ،تــرس ،اضطــراب ،پرخــاش) کــه
بــه مداخلــه نیــاز دارنــد یــا کارکــردن ایمــن بــا حیــوان را ممکــن اســت
تحــت تأثیــر قــرار دهنــد نیــز بایــد در هنــگام پذیــرش مــورد توجــه
قــرار گیرنــد و در ســوابق حیــوان ثبــت شــوند .بــرای پاســخ مناســب بــه
نیازهــای رفتــاری بایــد اقداماتــی صــورت گیــرد (.)Griffin 2009a
ارزیابــی مــداوم رفتــار هــر حیــوان بایــد در تمــام مــدت اقامــت حیــوان
در پناهــگاه ادامــه یابــد.
ظهــور رفتارهــای طبیعــی و غیرطبیعــی نمایانگــر میــزان موفقیــت یــک
حیــوان در ســازگاری بــا محیــط آنهاســت (Fox 1965; Griffin
;2002, 2009a, 2006; Houpt 1985; McMillan 2002
 .)Overall 1997, 2005بنابرایــن ،کارکنــان الزامــاً بایــد بــرای
تشــخیص زبــان بــدن 4و دیگــر رفتارهــای نشــان دهنــده ی اســترس،
درد ،و رنجــش حیــوان و همچنیــن آن هایــی کــه بیانگــر ســازگاری
مناســب بــا محیــط پناهــگاه هســتند آمــوزش دیــده باشــند .زمانــی
کــه حیوانــات بــه خوبــی بــا محیــط ســازگار شــده و نیازهــای رفتــاری
آنهــا بــرآورده شــده اســت ،طیــف وســیعی از رفتارهــای طبیعــی از
جملــه اشــتها کافــی و میــزان فعالیــت بهینــه ،معاشــرت ،تیمــار ،بــازی
کــردن طبیعــی و خــواب راحــت را نشــان مــی دهنــد .شــاخص هــای
رفتــاری ،اســترس ،درگیــری اجتماعــی ،درد یــا دیگــر رنــج هــا شــامل
مخفــی شــدن مــداوم ،تعامــل خصمانــه بــا دیگــر حیوانــات ،فعالیــت
یــا اشــتهای تقلیــل یافتــه ،افســردگی یــا گوشــه گیــری ،ســرخوردگی
یــا پرخــاش ناشــی از حصــر ،رفتارهــای کلیشــه ای (ماننــد چرخیــدن
مکــرر ،پریــدن یــا قــدم زدن) یــا دیگــر رفتارهــای غیرطبیعــی مــی
شــود (Fox 1965; Griffin 2002, 2006, 2009a; Houpt
.)1985; McMillan 2002; Overall 1997, 2005
نیازهــای هــر حیــوان متفــاوت اســت .بــرای تشــخیص رویــه هــا یــا
تغییــرات در رفــاه و پاســخ بــه نیازهــای رفتــاری الزامـاً بایــد حیوانــات
را هــر روز مــورد نظــارت قــرار داد .کارکنــان بایــد یافتــه هــای خــود را
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هــر روز ثبــت کننــد ( .)Griffin 2009a; UC Davis 2009تغییــر
رفتــار و ظاهــر طبیعــی یــک حیــوان نیــز مــی توانــد نشــانگر درد در
حیــوان باشــد ( .)ACVA 2006هنگامــی کــه درد یــا رنــج کشــیدن
ناشــی از آن در حیوانــات تشــخیص داده شــد ،مهــم اســت کــه اقدامــات
ســریع و مناســب بــرای تســکین آن انجــام گیــرد (بــرای اطالعــات
بیشــتر در مــورد مدیریــت درد بــه بخــش طــب بهداشــتی و ســامت
جســمی مراجعــه شــود).
برخــی حیوانــات پناهــگاه ممکــن اســت اســترس شــدیدی را تجربــه
کننــد کــه تســکین آن حتــی بــا بهتریــن اقدامــات مشــکل اســت .ولــی،
اگــر حیوانــات زیــادی عالئــم اســترس تســکین نیافتــه را بــروز مــی
دهنــد ،بایــد بــرای بهبــود دســتورالعمل هــای کاهــش اســترس پناهگاه
الزامـاً اقداماتــی صــورت گیــرد .بــه دالیــل خیرخواهانــه ،الزامـاً بایــد از
حصــر طوالنــی مــدت حیوانــات غیراهلــی و آن هایــی کــه بــه شــدت
تحــت اســترس یــا تــرس هســتند و بــه درمــان یــا مراقبــت رفتــاری
پاســخ نمــی دهنــد اجتنــاب نمــود (Griffin 2009b; Kessler
.)1999a, 1999b
در حالــت ایــده آل ،بــرای همــه ی حیوانــات پیــش از اســکان مجــدد
یــا دیگــر جایگــذاری هــا بایــد یــک ارزیابــی رفتــاری منظــم انجــام
گیــرد ( .)Griffin 2009aبرخــی از ارزیابــی هــا مــورد بازنگــری
همتایــان 5قــرار گرفتــه انــد ،مــورد قبــول عمــوم انــد ،مــورد مطالعــه و
یــا انتشــار قــرار گرفتــه انــد ،ولــی هیــچ یــک بــرای پیــش بینــی قطعــی
رفتــار آینــده حیــوان در محیــط خانگــی تائیــد علمــی نشــده انــد .امــا،
اطالعــات جمــع آوری شــده در حیــن ایــن گونــه ســنجش هــا (مث ـ ً
ا
میــزان فعالیــت و برانگیختگــی) مــی توانــد در توصیــف شــخصیت
حیــوان ،تعییــن نیازهــای رفتــاری در پناهــگاه ،تطابــق حیوانــات بــا
سرپرســتان مناســب و شناســایی حیواناتــی کــه ممکــن اســت بــرای
اســکان مجــدد یــا دیگــر جایگــذاری هــا مناســب نباشــند کمــک
کننــده باشــد(;Animal Rescue League of Boston 2010
Bollen 2008; Christensen 2007; Hetts 2000; Grif;fin 2009a; Ledger 1995; Ledger 1997; Netto 1997
.)Neidhart 2002; Sternberg 2003; Van der borg 1991
نهادهایــی کــه ارزیابــی مخصــوص بــه خــود را ابــداع مــی کننــد بایــد
ایــن کار را بــا مشــورت بــا دامپزشــک یــا رفتــار شناســی آشــنا بــا علــم
و تئــوری ارزیابــی رفتــاری انجــام دهنــد .کارکنانــی کــه ارزیابــی را
انجــام مــی دهنــد الزام ـاً بایــد آمــوزش کافــی در کارایــی ،تفســیر ،و
ایمنــی دیــده باشــند .بایــد از فــرم ارزیابــی رفتــاری اســتاندارد اســتفاده
شــود و ارزیابــی ثبــت شــود .ارزیابــی رســمی رفتــاری لزومــاً نبایــد
اطالعــات فراهــم شــده توســط مالــک یــا مشــاهدات کارکنــان حیــن
تمــاس بــا یــک حیــوان را نامعتبــر کنــد .یــک ارزیابــی کلــی الزامـاً بایــد
شــامل همــه اطالعــات (تاریخچــه ،رفتــار در مــدت اقامــت در پناهــگاه و
ارزیابــی رســمی) جمــع آوری شــده مربــوط بــه حیــوان شــود.
شــاخص هــای ارزیابــی سیســتماتیک رفتــاری بــرای گربــه هــا بــه
نســبت ســگ هــا توســعه ی کمتــری یافتــه اســت (Siegford
 .)2003امــا ،گربــه هــا بایــد بــا مشــاهده ی رفتارشــان ،و تعامــل
بــا گربــه بــرای کمــک بــه بهبــود مراقبــت داخــل پناهــگاه (مثــ ً
ا
شناســایی گربــه هــای خجالتــی ،تحــت اســترس ،ترســو ،بــا خلــق و
خــوی اجتماعــی ضعیــف یــا گربــه هــای غیراهلــی) ارزیابــی شــوند و
بــه جایگــذاری مناســب کمــک کننــد (Griffin 2009a, 2009b,
.)2006; Lowe 2001
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الف) محیط
محفظه ها
نگهــداری مناســب کــه نیازهــای رفتــاری حیوانــات را برطــرف کنــد
اسـ�ترس را بـ�ه حداقـ�ل مـ�ی رسـ�ان د (�Griffin 2006, 2002; Haw
thorne 1995, Hubrecht 2002; Loveridge 1994, 1995,
1998; McCune 1995a; Overall 2005, 1997; Rochlitz
 .)1998, 1999,2002,2005حتــی در اقامــت کوتــاه مــدت الزامــاً
بایــد حداقــل نیازهــای رفتــاری حیــوان ،از جملــه محیطــی جــدا بــرای
ادرار یــا مدفــوع ،تغذیــه و اســتراحت و فضــای کافــی بــرای ایســتادن و
چنــدگام قــدم زدن ،و نشســتن یــا خوابیــدن بــا کل طــول بــدن فراهــم
شــود( .بــرای دســتورالعمل هــای نگهــداری حیــوان بــه بخــش ســازه
هــا مراجعــه شــود).
جداسازی
جداســازی حیوانــات بــر اســاس گونــه ی آنهــا بــرای رفــع نیازهــای
رفتــاری و همچنیــن بهداشــت و رفــاه مناســب ضــروری اســت کــه
از زمــان پذیــرش آغــاز مــی شــود ( .)Griffin 2009aگونــه هــای
شــکار (مثـ ً
ا پرنــدگان ،خوکچــه هنــدی ،همســتر ،جربیــل ،6خرگــوش)
همیشــه بایــد بــه دور از گونــه هــای شــکارچی (راســوی اهلــی ،7گربــه،
ســگ) نگهــداری شــوند ( .)Quesenberry 2003نگهــداری آنهــا در
محیطــی کــه در معــرض تمــاس ســمعی ،بصــری و بویایــی بــا گونــه
هــای شــکارچی هســتند بــه شــدت اســترس زا اســت .چــون گربــه
هــا در حضــور صــدای واق واق ســگ ممکــن اســت بــه شــدت تحــت
اســترس قــرار گیرنــد ،بایــد آنهــا را بــه صــورت فیزیکــی از ســمع و نظــر
ســگ هــا دور نگهداشــت (Griffin 2009a, 2009b; McCobb
 .)2005محیــط هــای جدیــد بویــژه بــرای گربــه هــا و ســگ هــای
خجالتــی ،بــا خــوی اجتماعــی ضعیــف ،غیراهلــی و پیــر اســترس زا
هسـ�تن د (�Dybdall 2007; Griffin 2009b; Hiby 2006; Pa
 .)tronek 2001در حالــت ایــده آل ،ایــن حیوانــات یــا هــر حیــوان
دیگــری کــه عالئــم اســترس را نشــان مــی دهــد بایــد در بــدو ورود در
محیــط هــای جداگانــه ،آرام و ســاکت نگهــداری شــوند .حتــی جابــه
جــا کــردن یــک حیــوان بــه محلــی ســاکت تــر در همــان محوطــه ی
عمومــی 8مــی توانــد مفیــد واقــع شــود.

ب) کارهای روزمره
بــرای مراقبــت روزانــه بایــد از زمانبنــدی منظمــی پیــروی نمــود چــرا
کــه تیمــار کــردن در زمــان غیرقابــل انتظــار موجــب افزایــش اســترس
مــی شــود و حتــی ممکــن اســت منجــر بــه تــرس و اضطــراب مزمــن
شــود (.)Carlstead 1993; Griffin 2002, 2006, 2009a
از طرفــی ،هنگامــی کــه رویدادهــای اســترس زا قابــل پیــش بینــی
باشــند ،حیوانــات مــی تواننــد در بیــن دوره هــای اســترس زا آرامــش و
آســایش را تجربــه کننــد ( .)McMillan 2002حیوانــات همچنیــن
بــه تجربیــات مثبــت روزانــه واکنــش نشــان مــی دهنــد .احتمــاالً زمــان
gerbil
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به غنی سازی باید به اندازه
ی دیگر اجزاء مراقبت
حیوان مانند تغذیه و
مراقبت دامپزشکی توجه
کرد و نباید اختیاری تلقی
شود.

تغذیــه و بــازی بســیار مــورد انتظارانــد ،پــس زمانبــدی رویدادهــای
خــوش روزانــه بایــد یــک اولویــت باشــدGriffin 2002, 2006,( .
 .)2009aچــراغ هــا بایــد در شــب خامــوش و در طــول روز روشــن
شــوند ( .)Griffin 2002تــا از ســاعت زیســتی حیــوان پشــتیبانی
کنــد .الگوهــای روشــنایی یــا تاریکــی نامنظــم یــا مــداوم ذاتـاً اســترس
زا هســتند.

ج) غنی سازی و اجتماعی کردن
غنــی ســازی بــه فراینــدی اطــاق مــی شــود کــه بــرای بهبــود محیــط
و مراقبــت رفتــاری حیــوان محصــور و در غالــب نیازهــای رفتــاری
آنهــا انجــام مــی گیــرد .هــدف غنــی ســازی کاهــش اســترس و بهبــود
رفــاه بــه واســطه ی فراهــم کــردن تحریــک جســمی و روانــی ،تشــویق
رفتارهــای معمــول و متعــارف گونــه (مثــ ً
ا جویــدن در ســگ هــا و
جونــده هــا ،خراشــیدن بــرای گربــه هــا) اســت ،و بــه حیــوان اجــازه
مــی دهــد کــه کنتــرل بیشــتری بــر محیــط داشــته باشــد .برنامــه
هــای غنــی ســازی موفــق از ایجــاد و تظاهــر رفتارهــای غیرطبیعــی
جلوگیــری نمــوده و رفــاه روانــی حیوانــات را فراهــم مــی کنــد .بــه
غنــی ســازی بایــد بــه انــدازه ی دیگــر اجــزاء مراقبــت حیــوان ماننــد
تغذیــه و مراقبــت دامپزشــکی توجــه کــرد و نبایــد اختیــاری تلقــی
شــود ( .)ILAR 1996دســت کــم ،الزامــاً بایــد بــرای حیوانــات
تمــاس اجتماعــی مرتــب ،تحریــک روانــی و فعالیــت فیزیکــی فراهــم
شــود ( .)ILAR 1996بــرای برخــی حیوانــات ،مــی تــوان بــا تعامــل
بیــن اعضــا یــک گونــه نیازهــای اجتماعــی را تــا حــدودی بــرآورده
نمــود.
تعامل با مردم

حصر بلندمدت هر حیوان،
از جمله حیوانات غیراهلی،
یا پرخاشگر که نمی توان
مراقبت بنیادین ،غنی سازی
روزانه و تمرین بدون القای
استرس را برای آنها فراهم
نمود ،غیرقابل قبول است.

تعامــل اجتماعــی و مثبــت روزانــه بــا انســان هــا بــرای گربــه هــا و
سـ�گ هـ�ا (بـ�ه اسـ�تثنای حیوانـ�ات غیراهلـیی )9ضــروری اســت (�Cop
;pola 2006; Crowell- Davis 1997, 2004; Griffin 2006
Hennessy 1998, 2002; Hetts 1992; Hubrecht 1992,
 .)1993; Tuber 1996, 1999ایــن تعامــات بــرای کاهش اســترس
ضــروری انــد و نــوع قدرتمنــدی از غنــی ســازی بشــمار مــی رونــد
(;Coppola 2006; Hennessy 1998, 2002; Hetts 1992
.)Hubrecht 1992, 1993; McMillan 2002; Tuber 1996
در حالــت ایــده آل ،بایــد از مراقبیــن بــرای رســیدگی بــه حیوانــات
ثابــت و طبــق برنامــه ای منظــم بــه کار گرفتــه شــود ،تــا فــرد مراقــب
از رفتارهــای هــر حیــوان آگاه شــود و حیوانــات بــه مراقــب واحــد
عــادت کننــد (.)Griffin 2002, 2006, 2009a
انجــام مراقبــت روزانــه راهــکاری بــرای فراهــم کــردن نیازهــای
اجتماعــی روزانــه ی حیــوان نیســت .حیوانــات بایــد در ورای کارهــای
تغذیــه ای و نظافــت منظــم روزانــه نوعــی تعامــل اجتماعــی مثبــت
دریافــت کننــد (مثـ ً
ا قــدم زدن ،بــازی کــردن ،تیمــار و نــوازش شــدن،
غیــره) .ایــن کار بویــژه در حیواناتــی کــه بطــور بلنــد مــدت نگهــداری
مــی شــوند مهــم اســت .بــرای حیواناتــی کــه بــه شــکل کوتــاه مــدت
و بــا پیشــینه ی ســامت نامعلــوم نگهــداری مــی شــوند ،تعامــات
اجتماعــی الزامــاً بایــد در تعــادل بــا کنتــرل بیمــاری عفونــی باشــد.
هنگامــی کــه حیوانــات بــرای دالیــل رفتــاری یــا پزشــکی الزام ـاً بایــد
در حصــر بماننــد ،تعامــل اجتماعــی مثبــت همچنــان بایــد بــدون
بیــرون آوردن حیــوان از محفظــه فراهــم شــود.

feral animals
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بــرای تولــه ســگ هــا و بچــه گربــه هــای زیــر  4مــاه ،بــرای ارتقــاء
رفتارهــای طبیعــی اجتماعــی کــردن مناســب ضــروری اســت .بــدون
لمــس روزانــه و قــرار گرفتــن مثبــت در معــرض طیفــی از محــرک
هــای جدیــد ،ممکــن اســت حیوانــات دچــار تــرس مزمــن و اضطــراب
یــا رنــج بواســطه عــدم توانایــی تطبیــق طبیعــی بــا محیــط خــود
شـ�وند Griffin 2006; Lowe 2001; McCune 1995b; Mc�( .
 .),Millan 2002بــه دالیــل اشــاره شــده الزامـاً بایــد اولویــت زیــادی
را بــر اجتماعــی کــردن مناســب تولــه ســگ هــا و بچــه گربــه هــا در
نظــر گرفــت .ایــن مــورد بــه بهتریــن نحــو در خــارج از پناهــگاه (مثـ ً
ا
در یتیــم خانــه) میســر مــی شــود (Griffin 2006; McMillan
 .)2002; Reisner 1994بــرای تولــه ســگ هــا و بچــه گربــه هایــی
کــه در پناهــگاه نگهــداری مــی شــوند الزامــاً بایــد اجتماعــی کــردن
در تعــادل بــا کنتــرل بیمــاری عفونــی باشــد .اجتماعــی کــردن بایــد
توســط کارکنــان یــا داوطلبــان مجهــز بــه لبــاس محافــظ تمیــز در
محیطــی کــه بیــن اســتفاده هــا بتوانــد کامـ ً
ا ضدعفونــی شــود فراهــم
گــردد.
برنامــه هــای آموزشــی بــرای ســگ هــا و گربــه ها (مثـ ً
ا شــرطی کردن
یــا آمــوزش فرمــان هــای پایــه ای اطاعــت پذیــری یــا ترفندهــا) نیــز به
عنــوان منشــاء مهمــی از تحریــک و تمــاس اجتماعــی تلقــی مــی شــوند
( .)Griffin 2009a; Laule 2003; Thorn 2006در ســگ هــا،
چنیــن آمــوزش هایــی نشــان داده انــد کــه شــانس ســکونت مجــدد
را افزایــش مــی دهنــد ( .)Leuscher 2008روش آمــوزش الزامــاً و
اساسـاً بایــد بــر اســاس تشــویق مثبــت 10و مطابــق دســتورالعمل هــای
حرفــه ای جدیــد باشــد (APDT 2003; AVSAB 2007; Delta
.)Society 2001
مالحظات رفتاری برای اقامت های بلندمدت در پناهگاه
بــرای اقامــت هــای بلندمــدت در پناهــگاه ،الزامــاً بایــد بــه صــورت
روزانــه میــزان مناســبی از غنــی ســازی اضافــی فراهــم شــود( .بــرای
توضیــح اقامــت بلندمــدت بــه بخــش شــیوه ی اســتفاده از ایــن نوشــتار
مراجعــه کنیــد ).حصــر بلنــد مــدت هــر حیوانــی ،از جملــه حیوانــات
غیراهلــی یــا پرخاشــگر ،کــه نمــی تــوان مراقبــت بنیادیــن ،غنــی
ســازی روزانــه و تمریــن بــدون القــای اســترس را بــرای آن هــا فراهــم
کــرد ،غیرقابــل قبــول اســت .الزام ـاً بایــد بــرای هــر حیوانــی کــه در
پناهــگاه اقامــت بلندمــدت دارد جایگزیــن هــای نگهــداری ســنتی در
قفــس (مثـ ً
ا قفــس هــای بــزرگ غنــی شــده ،یتیــم خانــه ی خانگــی
یــا در دفتــر کار ،نگهــداری در اتــاق) فراهــم شــود .گربــه هــا الزامــاً
بایــد بتواننــد فرصــت تمریــن و گــردش در یــک محیــط امــن غنــی
شــده را داشــته باشــند .همچنیــن ،ســگ هــا الزامــاً بایــد فرصــت
فعالیــت روزانــه در بیــرون از ران خــود را بــرای فعالیــت هــای هــوازی
داشــته باشــند ( .)Griffin 2009a; Loveridge 1998تمریــن
مــی توانــد از طریــق بــازی هــای تعاملــی 11مثــل بــرو و بیــار 12یــا بــا
یــک گــروه بــازی نظــارت شــده بــا دیگــر ســگ هــا تقویــت شــود .هــم
بــرای گربــه هــا و هــم بــرای ســگ هــا ،اتــاق هایــی بــا محیــط شــبیه
خانــه نیــز مــی تواننــد بــرای کاهــش اســترس و فراهــم کــردن غنــی
ســازی اســتفاده شــوند .همانگونــه کــه در دیگــر بخــش هــا شــرح داده
شــد ،بایــد احتیــاط کــرد تــا از بــه حداقــل رســاندن انتقــال بیمــاری و
اســترس مطمئــن شــد.
positive reinforcement
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interactive games
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fetch
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طب رفتار و سالمت روانی

هــر حیوانــی کــه بــه نظــر مــی رســد در حــال تحمــل رنجــش روحــی،
اســترس شــدید یــا زوال رفتــاری اســت الزام ـاً بایــد ارزیابــی شــده و
متناســب بــا وضــع موجــود و بــه موقــع درمــان شــده یــا مهریــن کشــی
شــود .همــان طــور کــه کاهــش شــدید یــا ســریع ســامت جســمی یک
حیــوان موقعیتــی اورژانســی بــوده و نیازمنــد واکنــش فــوری اســت،
چنیــن تغییراتــی در رفتــار یــا ســامت روانــی یــک حیــوان نیــز بــه
همیــن ترتیــب مــی باشــند.

وجــود اجســامی کــه جویــده مــی شــوند و نیــز احتمــاالً از موســیقی
کالســیک بهــره منــد مــی شــوند ( )Wells 2002کــه بــا صــدای
15
کنتــرل شــده بخــش شــود یــا بوهــای خــاص (مثــل اســطوخدوس
یــا بابونــه .)Graham 2005a( )16حیوانــات همچنیــن مــی تواننــد
از تحریــک بصــری و امــکان مشــاهده ی پیرامــون خــود بهــره منــد
شــوند (.)Ellis 2008

اســترس تولیــد مثلــی چرخــه ی فحلــی و میــل جنســی مــی توانــد
اشــتها را کاهــش دهــد ،پاشــیدن ادرار ،عالمــت گــذاری و نــزاع را
فزونــی بخشــد ،و بــه شــدت اســترس اجتماعــی و عاطفــی را افزایــش
دهــد .بــه همیــن دالیــل ،حیواناتــی کــه اقامــت بلندمــدت دارنــد بایــد
عقیــم و اختــه شــوند زیــرا کاهــش پاشــیدن ادرار ،عالمــت گــذاری،
و نــزاع و حــذف رفتــار فحلــی و آبســتنی اســترس حیــوان را بســیار
کاهــش مــی دهــد ( .)Hart 1973, 1997; Johnston 1991ایــن
کار همچنیــن موجــب تســهیل نگهــداری گروهــی حیوانــات و مشــارکت
در گــروه هــای بــازی نظــارت شــده و غنــی ســازی اجتماعــی مــی
شــود.

د) اصالح رفتاری

دیگر انواع غنی سازی
غنــی ســازی همچنیــن بایــد بــرای حیوانــات در زمــان حضــور در
محفظــه هــا و از طریــق فرصــت هایــی کــه بــرای بــازی (مثـ ً
ا اســباب
بــازی یــا تعامــل انســانی) فراهــم مــی شــود صــورت گیــرد .غنــی
ســازی غذایــی یــک منبــع محــرک مهــم دیگــر اســت و بــه راحتــی بــا
مخفــی کــردن غــذا در اســباب بــازی هــای غذایــی معمایــی تجــاری،
جعبــه هــای مقوایــی ،یــا اجســامی شــبیه آن و دارای ســوراخ کــه
حیــوان مجبــور بــه تــاش بــرای خــارج کــردن تکــه هــای غــذا مــی
شــود انجــام پذیــر اســت (Griffin 2006, 2009a; Schipper
 .)2008; Shepherdson 1993غنــی ســازی غذایــی همچنیــن
نشــان داده اســت کــه باعــث افزایــش ســطح فعالیــت و کاهــش رفتــار
واق واق کــردن مــی شــود ( .)Schipper 2008دیگــر فــرم هــای
تحریــک روانــی و حســی (مثــ ً
ا بویایــی ،بینایــی ،شــنوایی ،المســه
و فرومــون )13از راه هــای دیگــر و مهــم فراهــم کــردن غنــی ســازی
انــد (Graham 2005a, 2005b; Griffith 2000; De Monte
 .)1997; Tod 2005; Wells 2004a, 2004bبــرای مثــال ،گربــه
هــا از وجــود چــوب هــای خــراش 14ســود مــی برنــد؛ ســگ هــا از

الزاماً باید برای هر حیوانی
که در پناهگاه اقامت
بلندمدت دارد جایگزین
های نگهداری سنتی در
قفس فراهم شود.

اصــاح رفتــاری یــک راهــکار درمانــی شــخصی ســازی شــده اســت
کــه بــرای تغییــر رفتــار یــک حیــوان طراحــی شــده اســت .اقدامــات
الزامـاً بایــد از اصــول علمــی بــه خوبــی توصیــف شــده رفتــار حیــوان و
یادگیــری از جملــه تشــویق مثبــت ،شــرطی ســازی فعــال ،17حساســیت
زدایــی منظــم 18و شــرطی ســازی تقابلــی 19پیــروی کننــد (AVSAB
 .)2007در برخــی مــوارد ،اســتفاده از داروهــای تجویــز شــده توســط
دامپزشــک در ترکیــب بــا تکنیــک هــای اصــاح رفتــاری ممکــن اســت
مــورد نیــاز باشــد .اســتفاده از نیــروی فیزیکــی بــرای تنبیــه یــا توســل
بــه زور در عصبانیــت راهــکاری غیرقابــل قبــول در اصــاح رفتــار اســت؛
ایــن روش هــا بــرای حیــوان بالقــوه مضرانــد و بــرای کارکنــان خطرناک
انــد (.)AVSAB 2007; Hutchinson 1977; Patronek 2001
توضیحــات تکنیــک هــای تادیبــی غیــر قابــل قبــول موجــود اســت
(.)New Zealand 1998; AHA 2001; CVMA 2004
در صــورت قصــد انجــام اصــاح رفتــاری منابــع کافــی (مثـ ً
ا کارکنــان
آمــوزش دیــده ،زمــان بــرای درمــان رفتــاری ،فضــای نگهــداری و
فضــای کار کافــی) الزامـاً بایــد در دســترس باشــند تــا مراقبــت کافــی
فراهــم شــود .تکنیــک هــای مــورد نیــاز معمــوالً کاربــر و وقــت گیرانــد
و الزامــاً بایــد بطــور مــداوم در یــک دوره ی زمانــی بــه کار گرفتــه
شــوند تــا موفقیــت آمیــز باشــند .انجــام اصــاح رفتــاری بــا حیوانــات
پرخاشــگر کــه خطــر امنیتــی یــا مســئولیتی دارنــد موجــب نگرانــی
اســت؛ حیواناتــی کــه خطرنــاک قلمــداد مــی شــوند نبایــد ســکونت
دوبـ�اره یابنـ�د (�Bollen 2008; Crowell-Davis 2008; Phil
.)lips 2009
Lavender
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Chamomile
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operant conditioning
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pheromone
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systemic desensitization

18

scratching posts

14

counter-conditioning

19

استفاده از نیروی فیزیکی
برای تنبیه یا توسل به
زور در عصبانیت راهکاری
غیرقابل قبول در اصالح
رفتار است؛ این روش ها
برای حیوان بالقوه مضراند و
برای کارکنان خطرناک اند.
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دستورالعمل های استاندارد برای مراقبت در پناهگاه های حیوانات

نگهداری گروهی
الزاماً نباید حیوانات را به
خاطر رسیدن آنها در یک
روز یا نداشتن فضای کنل
کافی در یک محفظه ی
مشترک نگهداری کرد.

هــدف از نگهــداری گروهــی در پناهــگاه فراهــم کــردن تمــاس
اجتماعــی ســالم و همنشــینی بــا دیگــر حیوانــات اســت تــا رفــاه آنهــا
بهبــود یابــد .در متــن ایــن نوشــتار ،نگهــداری گروهــی بــه گــروه هــای
بــازی و همچنیــن نگهــداری گروهــی دو حیــوان یــا بیشــتر در یــک
محفظــه ی اصلــی مشــترک اطــاق مــی شــود .نگهــداری گروهــی بــه
ســاختمان هــای مناســب و انتخــاب دقیــق و نظــارت بــر حیوانــات
توســط کارکنــان آمــوزش دیــده نیــاز دارد .ایــن نــوع از تمــاس
اجتماعــی بــرای همــه ی حیوانــات مناســب نیســت.
 -1خطرات و فواید نگهداری گروهی
نگهــداری گروهــی خطــرات و هــم فوایــدی دارد .نگهــداری گروهــی
نامناســب موجــب خطــر فیزیکــی قرارگیــری در معــرض بیمــاری
عفونــی و آســیب یــا مــرگ بواســطه ی نــزاع مــی شــود .همچنیــن
موجــب اســترس ،تــرس ،و اضطــراب در برخــی از اعضــای گــروه مــی
گــردد .نگهــداری گروهــی نظــارت انفــرادی حیوانــات را دشــوارتر
مــی نمایــد ،در نتیجــه تشــخیص مشــکالت یــا دسترســی ناکافــی
بــه نیازهــای اولیــه ماننــد غــذا و آب در برخــی حیوانــات بــا شکســت
مواجــه مــی شــود .ایمنــی کارکنــان نیــز ممکــن اســت بــا نگهــداری
حیوانــات در گــروه هــا بــه خطــر بیافتــد چــرا کــه معمــوالً مدیریــت
بیــش از یــک حیــوان در یــک محفظــه دشــوارتر اســت .بــا ایــن وجــود،
گــروه بنــدی مناســب بــرای نگهــداری یــا بــازی مــی توانــد مــورد
قبــول باشــد ،و احتمــاالً مطلــوب اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن هــر
حیــوان انجــام گیــرد (;Griffin 2002, 2006; Gourkow 2001
Kessler 1999b; Mertens 1996; Overall 1997; Roch .)litz 1998فوایــد نگهــداری گروهــی شــامل تعامــل مثبــت بــا
دیگــر حیوانــات از جملــه بــازی کــردن ،همنشــینی ،تمــاس فیزیکــی،
و معاشــرت مــی شــود .از نگهــداری گروهــی مــی تــوان بــرای فراهــم
کــردن محیطــی بــا غنــای بیشــتر و متنــوع تــر اســتفاده نمــود.

هنگامی که نگهداری
گروهی نامناسب است
الزاماً باید امکانات نگهداری
انفرادی برای حیوانات فراهم
باشد.

گروه بندی تصادفی
حیوانات در پناهگاه عملی
غیرقابل قبول است.
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 -2سازه ها
خصوصیــات ظاهــری یــک ســاختمان کــه بــرای پشــتیبانی از نگهــداری
گروهــی برنامــه ریــزی شــده شــامل انــدازه ی مناســب محفظــه ی
اصلــی؛ چندیــن ایســتگاه تغذیــه و محــل هــای اســتراحت؛ فضــای
کافــی بــرای ادرار و مدفــوع مــی شــود .انــدازه ی کافــی محــل نگهداری
گروهــی امــری ضــروری اســت تــا حیوانــات بتواننــد فواصــل اجتماعــی
مناســب را حفــظ کننــد .بــرای نگهــداری گروهــی گربــه هــا ،الزامــاً
بایــد طیفــی از محــل هــای اســتراحت و نشســتن مرتفــع و محــل هــای
اختفــا فراهــم شــود تــا انــدازه و پیچیدگــی فضــای زندگــی را افزایــش
دهــد (;Dowling 2003; Griffin 2006; Overall 1997
 .)Rochlitz 1998بــرای نگهــداری گروهــی گربــه هــا حداقــل 18
فیــت مربــع ( 1/67مترمربــع) بــرای هــر گربــه توصیــه شــده اســت
( .)Kessler 1999bاگــر چــه هیــچ حداقلــی بــرای ســگ هــا توصیــه
نشــده اســت ،بــرای همــه ی گونــه هــا فضــا بایــد بــه انــدازه ی کافــی
بــزرگ باشــد تــا حیوانــات بتواننــد طیفــی از رفتارهــای طبیعــی را
از خــود بــروز دهنــد( .بــرای اطالعــات بیشــتر بــه بخــش ســازه هــا
مراجعــه کنیــد ).الزامــاً بایــد منابــع کافــی (مثــل غــذا ،آب ،بســتر،
ظــرف خــاک ،اســباب بــازی) فراهــم شــوند تــا از رقابــت یــا پاســداری
بــر ســر منابــع جلوگیــری کنــد و از امــکان دسترســی توســط همــه
حیوانــات اطمینــان حاصــل شــود.

 -3گزینش
هــم گــروه هــای بــازی و هــم نگهــداری گروهــی نیــاز بــه گزینــش و
نظــارت دقیــق حیوانــات توســط کارکنــان یــا داوطلبــان آمــوزش دیــده
دارنــد تــا عالئــم جزئــی اســترس تشــخیص داده شــود و از تعامــل
منفــی جلوگیــری شــود (مثــ ً
ا پاســداری از غــذا یــا دیگــر منابــع).
مالحظــات گزینــش شــامل تفکیــک براســاس ســن ،ارزیابــی رفتــاری
پیــش از گــروه بنــدی ،و جلوگیــری از بیمــاری هــای عفونــی از طریــق
غربالگــری ،واکسیناســیون و کنتــرل انــگل مــی شــود.
دســته بنــدی تصادفــی حیوانــات در پناهــگاه هــا کاری غیرقابــل قبــول
اســت .الزامــاً نبایــد حیوانــات را بــه خاطــر رســیدن آن هــا در یــک
روز یــا نداشــتن فضــای کافــی در یــک محفظــه ی مشــترک نگهــداری
نمــود .حیوانــات غیرمرتبــط یــا ناآشــنا الزامـاً نبایــد بــه صــورت گروهــی
یــا جفتــی ترکیــب شــوند تــا زمانــی کــه یــک ارزیابــی ســامتی و
رفتــاری انجــام گیــرد؛ حیوانــات بایــد در تناســب ســن ،جنســیت،
ســامتی و ســازگاری رفتــاری هماننــد باشــند .حیوانــات ناآشــنا نبایــد
تــا زمانــی کــه فرصــت کافــی بــرای پاســخ بــه واکســن هــای اصلــی
داده شــده بــه صــورت گروهــی نگهــداری شــوند حیوانــات عقیــم یــا
اختــه نشــده و در ســن بــاروری نبایــد بــه صــورت گروهــی نگهداشــته
شــوند( .)Hickman 1994اگــر از نگهــداری گروهــی در کوتــاه مــدت
و بــرای حیوانــات عقیــم یــا اختــه نشــده اســتفاده مــی شــود الزامــاً
بایــد آنهــا را براســاس جنســیت جداســازی نمــود .ســگ هــا و گربــه
هــای بالــغ جنســی بایــد اختــه یــا عقیــم شــوند و پیــش از نگهــداری
گروهــی بــرای بهبــودی پــس از جراحــی زمــان کافــی داشــته باشــند.
حیواناتــی کــه بــا دیگــر حیوانــات خــو نگرفتــه انــد و همچنیــن آنهایــی
کــه بــه شــدت بــرای دیگــر حیوانــات قلــدری مــی کننــد الزامـاً نبایــد
بــا دیگــر حیوانــات گــروه بنــدی شــوند (Kessler 1999a; Overall
 .)1997گــروه بنــدی حیواناتــی کــه بــا یکدیگــر نــزاع دارنــد غیرقابــل
قبــول اســت .اجــازه ی نــزاع دادن بــه حیوانــات ظالمانــه اســت و
حیواناتــی کــه در دعــوا بــا دیگــر حیوانــات دخیــل بودنــد الزامـاً نبایــد
بــا هــم گــروه بنــدی شــوند .الزام ـاً بایــد بــه هنــگام گــروه بنــدی هــر
حیوانــی کــه تاریخچــه ی دعــوا در یــک گــروه را دارد احتیــاط نمــود.
بــه منظــور نظــارت موثــر و کاهــش خطــر نــزاع و همچنیــن کاهــش
انتقــال بیمــاری عفونــی گــروه هــای کوچکتــر ارجحیــت دارنــد .در
حالــت ایــده آل ،بــرای گربــه هــا نبایــد انــدازه ی گــروه از 10-12
عــدد بیشــتر شــود (Dowling 2003; Griffin 2006; Rochlitz
 .)2005بــرای حفاظــت از ســگ هــا و همچنیــن مراقبیــن ،ســگ هــا
بایــد در گــروه هایــی حتــی کوچکتــر ترکیــب شــوند (مثـ ً
ا نــه بیشــتر
از  4-6ســگ).
اضافــه کــردن حیوانــات جدیــد همیشــه منجــر بــه دوره ای از اســترس
بــرای گــروه مــی شــود .در صــورت جابــه جایــی مــداوم (ورود و خــروج
حیوانــات) در داخــل گــروه ،حیوانــات ممکــن اســت همیشــه تحــت
اســترس بماننــد .بــه همیــن دالیــل ،جابــه جایــی داخــل گــروه بایــد
بــه حداقــل برســد.
بچــه گربــه هــا و تولــه ســگ هــای زیــر  20هفتــه بــه خاطــر
حساسیتشــان بــه بیمــاری عفونــی نبایــد بــه صــورت گروهــی نگهــداری
شــوند مگــر اینکــه هــم تولــه باشــند .تولــه ســگ هــا و بچــه گربــه
هــای تــک و نامرتبــط مــی تواننــد بــا هــدف اجتماعــی کــردن بــه
صــورت گروهــی نگهــداری شــوند اگــر بــه صــورت بلندمــدت در
پناهــگاه مــی ماننــد یــا خطــر فقــدان تعامــل اجتماعــی بیشــتر از
انتقــال بیمــاری عفونــی اســت .هنگامــی کــه یــک تولــه ســگ یــا بچــه

نگهداری گروهی

گربــه ی یتیــم تنهــا را پیــش مــادر جایگزیــن ،بــا یــا بــدون تولــه،
قــرار دهیــم ،الزامـاً بایــد خطرهــا و فوایــد رفتــاری و ســامتی همــه ی
حیوانــات ســنجیده شــود .حتــی بــرای هــم تولــه هــا الزامـاً بایــد همــه
ی نیازهــای نگهــداری گروهــی فراهــم شــود.
 -4زمانی که نگهداری گروهی نامناسب است
هنگامــی کــه نگهــداری گروهــی نامناســب اســت الزامـاً بایــد امکانــات
نگهــداری انفــرادی بــرای حیوانــات فراهــم باشــد .بــرای برخــی

حیوانــات ،حتــی نگهــداری گروهــی بــا حیوانــات آشــنا مــی توانــد مضــر
باشــد .بــرای حیوانــات ترســو یــا پرخاشــگر نســبت بــه دیگــر حیوانــات،
حیواناتــی کــه در حضــور دیگــر حیوانــات تحــت اســترس قــرار مــی
گیرنــد ،بــه نظــارت انفــرادی نیــاز دارنــد ،یــا بیمــار هســتند و نیــاز بــه
درمــان دارنــد کــه در نگهــداری گروهــی نمــی تــوان ایــن تمهیــدات
را فراهــم نمــود الزام ـاً بایــد خانــه ی تکــی غنــی شــده فراهــم شــود
( )Kessler 1999a; Griffin 2006چــون ممکــن اســت عــادت
کــردن بــه محیــط گروهــی چندیــن روز تــا چندیــن هفتــه طــول
بکشــد نگهــداری انفــرادی در زمانــی کــه یــک اقامــت کوتــاه مــدت
انتظــار مــی رود ارجحیــت دارد (.)Griffin 2009a

گروه بندی حیواناتی که با
یکدیگر نزاع دارند غیرقابل
قبول است.
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کار با حیوان

آموزش کافی کلید محدود
کردن توسل غیر ضروری به
زور در هنگام کار با حیوان
است و الزاماً باید برای هر
فردی که با حیوانات کار می
کند فراهم شود.

کار بــا حیــوان الزام ـاً بایــد همیشــه تــا جــای ممکــن خیرخواهانــه و
مناســب هــر موقعیــت و هــر حیــوان بــه شــکل انفــرادی باشــد .بایــد از
حداقــل میــزان مقیــد ســازی فیزیکــی مــورد نیــاز بــرای انجــام وظایــف
و بــدون آســیب بــه افــراد یــا حیوانــات اســتفاده کــرد .کار بــا حیــوان
نیازمنــد ارزیابــی رفتــار هــر حیــوان ،تعــداد کافــی از کارکنــان بــا
آمــوزش مناســب ،وســایل مناســب کــه بــه ســهولت در دســترس انــد
و در وضعیــت خوبــی قــرار دارنــد ،انتخــاب مناســب موقعیــت بــرای
انجــام پروســه ،وســایل حفاظــت شــخصی ماننــد دســتکش یــا تختــه
هــای فشــار 1و اســتفاده ی منطقــی و بــه جــا از آرام بخــش هــا اســت
(.)Fowler 1995; Griffin 2006
 -1مقید سازی
زمانــی کــه بــرای اجتنــاب از آســیب بــه انســان یــا یــک حیــوان
مقیدســازی فیزیکــی الزامــی مــی باشــد ،بایــد از آن در کمتریــن شــدت
و مــدت زمــان الزم اســتفاده نمــود .حیوانــات غالبــاً بــه مقیدســازی
مالیــم بــه بهتریــن شــکل پاســخ مــی دهنــد و بــه «مقیدســازی بیــش
از حــد» واکنــش منفــی نشــان مــی دهنــد ( .)Griffin 2006یــک
تحقیــق نشــان داده اســت کــه یکــی دیگــر از فوایــد تمــاس انســانی
مالیـ�م تسـ�کین اثـ�رات نامطلـ�وب محـ�رک ناخوشـ�ایند اسـ�ت (�Mc
 .)Millan 2002مقاومــت در برابــر دســتکاری یــا مقیدســازی تقریبـاً
همیشــه نتیجــه تــرس یــا اضطــراب اســت ،کــه بــه هنــگام توســل بــه
زور بــا هــم ترکیــب مــی شــوند .مقیدســازی بــا توســل بیــش از حــد
بــه زور تنهــا منجــر بــه تــرس بیشــتر و رفتــار پرخاشــگرانه ،و آســیب
بــه حیوانــات و مــردم مــی شــود (AVSAB 2007; Blackwell
 .)2008; Hutchison 1977آمــوزش کافــی کلیــد محــدود کــردن
توســل غیرضــروری بــه زور در هنــگام کار بــا حیــوان اســت و الزامــاً
بایــد بــرای هــر فــردی کــه بــا حیوانــات کار مــی کنــد فراهــم شــود.
اســتفاده ی عاقالنــه از آرام بخــش هــا مــی توانــد انســانی تریــن گزینــه
در کار بــا حیــوان وحشــت زده ،بدخلــق ،یــا غیراهلــی باشــد .اســتفاده از
نیــروی فیزیکــی بــرای تنبیــه یــا توســل بــه زور در عصبانیــت غیرقابــل
قبــول اســت (.)AVSAB 2007; Patronek 2001

استفاده از چوب حیوان
گیر برای مقیدسازی عادی
گربه غیرخیرخواهانه است و
حیوان را تحت خطر آسیب
دیدگی جدی قرار می دهد.

 -2زمان و مکان
انتخــاب یــک محیــط آرام ،دنــج ،ســاکت و اجــازه دادن بــه حیــوان
بــرای عــادت کــردن بــه آن پیــش از کار مــی توانــد در بــه حداقــل
رســاندن اســترس و کاهــش میــزان مقیدســازی الزم کمــک کننــده
باشــد (.)ASV position statement on euthanasia 2010
متدهــای کار بــا حیــوان بایــد از گریختــن آن جلوگیــری کنــد .حتــی
وقتــی حیوانــات در داخــل یــک اتــاق محصورانــد ،گرفتــن دوبــاره ی
آنهــا اســترس زا اســت .هنگامــی کــه حیــوان بــه مداخلــه ی اضطــراری
push boards
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نیــاز نــدارد ،بهتریــن گزینــه بــه تأخیــر انداختــن فراینــد کار اســت تــا
حیــوان زمانــی بــرای آرام شــدن در محیطــی ســاکت و پیــش از کار در
اختیــار داشــته باشــد (;Fowler 1995; Griffin 2006, 2009a
.)Haug 2007
 -3وسایل
هــر موقعیتــی بایــد بــه صــورت انفــرادی ارزیابــی شــود و هــر یــک از
وســایل بایــد بــر اســاس اســتعداد نهانــی ایجــاد آســیب یــا افزایــش
اســترس ارزیابــی شــوند .حتــی وســایل مناســب نیــز مــی تواننــد نــا
ایمــن یــا غیرانســانی باشــند اگــر در شــرایط کاری خوبــی نگهــداری
نشــوند .تکنیــک هــا یــا وســایل مناســب بــرای یــک موقعیــت مــی
تواننــد در موقعیتــی دیگــر نامناســب باشــند .مثــ ً
ا ،اگرچــه چــوب
حیــوان گیــر( 2کــه چــوب هــاری 3یــا چــوب کنتــرل نیــز نامیــده مــی
شــود) مــی توانــد در گرفتــن ســگ هــای بــزرگ موثــر باشــد ،از آنهــا
تنهــا در زمانــی مــی تــوان اســتفاده کــرد کــه از دیگــر روش هــای مالیم
تــر نتــوان بهــره بــرد .اســتفاده از چــوب حیــوان گیــر بــرای مقیدســازی
عــادی گربــه هــا ،شــامل حمــل کــردن یــا بلندکــردن ،غیرخیرخواهانــه
اســت و حیــوان را تحــت خطــر آســیب دیدگــی جــدی قــرار مــی
دهـ�د؛ پـ�س الزامـ�اً نبایـ�د بـ�رای چنیـ�ن کارهایـ�ی اسـ�تفاده شـ�و د (�Grif
 .)fin 2006; HSUS 1996تلههــای خیرخواهانــه ،جعبــه هــای
بــا طراحــی کاربــردی یــا تورهــا بایــد بــرای گربــه هــای بدخلــق ،یــا
گربــه هایــی کــه ظاهــرا ً بــه لمــس عــادت ندارنــد اســتفاده شــود .از
جعبــه هــا یــا قفــس هایــی کــه امــکان دسترســی آســان بــرای بیــرون
آوردن خیرخواهانــه ی یــک حیــوان ناراضــی ،ترســیده ،یــا بــی میــل را
ندهنــد ،چــه بــه خاطــر محدودیــت در طراحــی ،یــا آســیب بــه جعبــه
یــا قفــس ،خوردگــی اتصــاالت ،بایــد اجتنــاب ورزیــد.
 -4گربه های غیراهلی
فراینــد هــای مناســب بــرای کار و بــه حداقــل رســاندن اســترس در
گربــه هــای غیراهلــی شــرح داده شــده اســت (;Griffin 2009b
 .)Levy 2004; Slater 2001بــرای مثــال در زمــان بــه دام
انداختــن یــا انتقــال گربــه هــای غیراهلــی ،قفــس هــای فشــاری،4
6
جعبههــای گربــه ی غیراهلــی ،5یــا تلــه هــای جعبــه ای خیرخواهانــه
دارای تقســیم کننــده بایــد بــرای خیرخواهانــه ترین شــیوه مقیدســازی
و تزریــق آرام بخــش پیــش از کار بــا حیــوان اســتفاده شــود.
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مهرین کشی

مهرین کشی
زمانــی کــه در یــک پناهــگاه مهریــن کشــی صــورت مــی گیــرد ،الزامـاً
بایــد بــا هــر حیــوان بــا احتــرام برخــورد نمــود ( .)AVMA 2007بایــد
بــا دامپزشــکی بــا آمــوزش کافــی و آگاهــی در مــورد گونــه حیوانــی
دخیــل مشــورت کــرد تــا مطمئــن شــد کــه پروســه ی مناســب بــه
کار گرفتــه مــی شــود .هــر روش مهریــن کشــی کــه در یــک پناهــگاه
اســتفاده مــی شــود الزامـاً بایــد موجــب القــای ســریع عــدم هوشــیاری
و بــه دنبــال آن مــرگ شــود ،در حالــی کــه بایــد مطمئــن بــود کــه
مــرگ تــا جــای ممکــن عــاری از درد ،اســترس شــدید ،اضطــراب ،یــا
نگرانــی اســت .شــیوه ی مهریــن کشــی الزامــاً بایــد قابــل اطمینــان،
غیرقابــل برگشــت و متناســب بــا گونــه ،ســن و وضعیــت ســامت
حیــوان باشــد ( .)AVMA 2007هــر روش یــا عامــل دارویــی کــه
طبــق دســتورالعمل  AVMAمربــوط بــه مهریــن کشــی غیرقابــل
قبــول باشــد بــرای اســتفاده در پناهــگاه هــا نیــز غیرقابــل قبــول اســت.
هویــت هــر حیوانــی کــه قــرار اســت مهریــن کشــی شــود الزام ـاً بایــد
بــا قاطعیــت از پیــش تعییــن شــود ،از جملــه اســکن چندیــن بــاره ی
میکروچیــپ توســط اســکنر جهانــی ( )Lord 2008و تاییــد انتخــاب
حیــوان مناســب بــرای ایــن فراینــد .الزام ـاً بایــد ارزیابــی ای از انــدازه
ی حیــوان ،وزن و خلــق و خــوی آن انجــام گیــرد تــا دوز مناســب دارو،
انــدازه ی ســوزن و ســرنگ و همچنیــن روش مقیدســازی مناســب در
نظــر گرفتــه شــود.
ایمنــی کارکنــان و ضربــه ی روحــی ناشــی از مهریــن کشــی الزامـاً بایــد
در نظــر گرفتــه شــود .بایــد بــرای پیشــگیری و شناســایی خســتگی
ناشــی از شــفقت 1در یــک نهــاد ســاز و کارهایــی موجــود باشــند ،چــون
خســتگی ناشــی از شــفقت و فرســودگی روانــی 2مــی تواننــد بــرای همــه
ی کارکنــان پناهــگاه و نــه تنهــا آنهایــی کــه کار مهریــن کشــی را انجــام
مــی دهنــد مشــکالتی جــدی باشــند.
 -1شیوه ی مهرین کشی
خیرخواهانــه تریــن شــیوه ی اســتفاده شــده بــرای مهریــن کشــی در
4
حیوانــات پناهــگاه تزریــق داخــل وریــدی )IV( 3یــا داخــل صفاقــی
( )IPمحلــول ســدیم پنتوباربیتــال 5اســت .شــیوه ی تزریــق ،راه هــای
اســتعمال ،مقــدار دارو و روش تاییــد مــرگ بســته بــه ســن ،انــدازه،
وزن ،وضعیــت و گونــه حیــوان از جملــه پرنــدگان و خزنــدگان متفــاوت
اســت .بــرای مهریــن کشــی ســگ هــا و گربــه هــا در یــک پناهــگاه،
تزریــق داخــل صفاقــی محلــول ســدیم پنتوباربیتــال خالــص (عــاری از
مــواد افزودنــی یــا داروی اضافــه شــده) تنهــا بایــد در گربــه هــا ،بچــه
گربــه هــا ،و تولــه ســگ هــای کوچــک اســتفاده شــود .حیواناتــی کــه
تزریــق داخــل صفاقــی را دریافــت مــی کننــد بایــد در محلــی آرام،
تاریــک ،محــل هــای محصــور قــرار گیرنــد یــا نگهــداری و نظــارت
شــوند تــا از انتقالــی آرام بــه ناهشــیاری مطمئــن شــد چــون واکنــش
هــای هیجانــی و ناهشــیاری تاخیــری در ایــن روش غیرمعمــول نیســتند
( .)Fakkema 2009; Rhoades 2002در ســگ هــا و گربــه هــا،
مصــرف خوراکــی ســدیم پنتوباربیتــال بایــد بــرای حیواناتــی کــه نمــی
تــوان بــه راحتــی بــه آنهــا نزدیــک شــد ،آنهــا را بــه تلــه انداخــت و یــا
بــا آنهــا کارکــرد رزرو شــود ( .)Rhodes 2002در مصــرف خوراکــی

مــدت زمــان رســیدن بــه ناهوشــیاری مــی توانــد طوالنــی شــود؛ دارو
در تجویــز خوراکــی همیشــه کشــنده نیســت؛ و تکمیــل مهریــن کشــی
ممکــن اســت بــه تزریــق بعــدی ســدیم پنتوباربیتــال نیــاز داشــته
باشــد( .)Rhoades 2002صــرف نظــر از راه اســتعمال ،هــرگاه حصول
مــرگ طوالنــی شــود ،یــک تزریــق اضافــه ی ســدیم پنتوباربیتــال بایــد
انجــام گیــرد .ســدیم پنتوباربیتــال الزامـاً نبایــد بــه هیــچ روشــی غیــر از
تزریــق داخــل رگــی (مثـ ً
ا زیرپوســتی ،داخــل عضالنــی ،داخــل قفســه
ی ســینه ای ،داخــل ریــوی ،داخــل کبــدی ،داخــل کلیــوی) بــه جــز
راه داخــل صفاقــی کــه در بــاال توضیــح داده شــد ،اســتفاده شــود زیــرا
ایــن راه هــا بــا درد و اســترس شــدید همــراه انــد .تزریــق هــای داخــل
قلبــی غیرقابــل قبــول انــد مگــر اینکــه ناهوشــیاری در اغمــا (کمــا) یــا
بیهوشــی (عــدم درد عمیــق /6رفلکــس عقــب کشــنده ی پنجــه )7در
حیــوان بــا اطمینــان تائیــد شــده باشــد.
بــرای اجتنــاب از ایجــاد اســترس و اضطــراب بــی مــورد ،الزامـاً بایــد از
حداقــل میــزان مقیدســازی فیزیکــی الزم بــرای انجــام فراینــدی ایمــن
اســتفاده کــرد .داروهــای پیــش مهریــن کشــی 8بایــد بــرای حیواناتــی
کــه پرخاشــگر ،تحــت اســترس شــدید یــا ترســیده انــد اســتفاده شــود.
9
مناســب تریــن داروهــای پیــش مهریــن کشــی داروهــای بیهوشــی
هســتند :یــک ترکیــب معمــول و مقــرون بــه صرفــه مخلوطــی از
کتامیــن 10و زایالزیــن 11اســت ( .)Fakkema 2009اســتفاده از
اســپرومازین 12بــه عنــوان تنهــا داروی آرام بخــش 13پیــش از مهریــن
کشــی توصیــه نمــی شــود چــون بــی دردی 14ایجــاد نمــی کنــد و
اثــرات غیرقابــل پیــش بینــی دارد .اســتفاده از زایالزیــن بــه تنهایــی
ممکــن اســت القــای اســتفراغ کنــد کــه اهمیــت رفاهــی دارد خصوصـاً
زمانــی کــه از پــوزه بندهــا اســتفاده شــده اســت .بــه هنــگام انتخــاب
داروهــای پیــش مهریــن کشــی بایــد از راهنمایــی دامپزشــک بهرهمنــد
شــد.

زمانی که در یک پناهگاه
مهرین کشی صورت می
گیرد ،الزاماً باید با هر
حیوان با احترام برخورد
کرد.

هویت هر حیوانی که قرار
است مهرین کشی شود
الزاماً باید با قاطعیت از
پیش تعیین شود.

الف) کربن مونوکسید
اســتفاد از کربــن مونوکســید بــه عنــوان روشــی بــرای مهریــن کشــی
ســگ هــا و گربــه هــا در پناهــگاه بــه خاطــر چندیــن معضــل عملیاتــی،
ایمنـ�ی و خیرخواهـ�ی غیرقابـ�ل قبـ�ول اسـ�ت (�ASV position state
 .)ment on euthanasia, 2010; NACA 2010همانطــور کــه
پیشــتر توضیــح داده شــد یــک روش قابــل قبــول مهریــن کشــی
الزام ـاً بایــد ســریع و بــدون درد باشــد و نبایــد ایجــاد اســترس شــدید
نمایــد .هــرگازی کــه نیازمنــد استنشــاق باشــد الزامــاً بایــد پیــش از
تأثیرگــذاری بــه غلظــت خاصــی در ریــه هــا برســد (.)AVMA 2007
میــزان جریــان بــاالی گاز کــه بــرای رســیدن بــه غلظــت توصیــه شــده
ی  %6ضــروری اســت مــی توانــد موجــب میزانــی از ســر و صــدا شــود
کــه حیوانــات را مــی ترســاند .قــرار دادن چندیــن حیــوان در یــک

deep pain

6

toe withdrawal reflex

7

pre-euthanasia

8

anesthet ics

9

compassion fatigue

1

ketamine

10

burnout

2

xylazine

11

intravenous

3

acepromazine

12

intraperitoneal

4

tranquilizer

13

sodium pentobarbital

5

analgesia

14

هر روش یا عامل دارویی
که طبق دستورالعمل
 AVMAمربوط به مهرین
کشی غیرقابل قبول باشد
برای استفاده در پناهگاه ها
نیز غیرقابل قبول است.
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تزریق های داخل قلبی
غیرقابل قبول اند مگر
اینکه ناهوشیاری در اغما
یا بیهوشی در حیوان با
اطمینان تائید شده باشد.

استفاده از کربن مونوکسید
به عنوان روشی برای مهرین
کشی سگ ها و گربه ها در
پناهگاه به خاطر چندین
معضل عملیاتی ،ایمنی و
خیرخواهی غیرقابل قبول
است.

اتاقــک مــی توانــد موجــب تــرس و اســترس حیوانــات شــود و غلظــت
موثــر کربــن مونوکســید کــه هــر حیــوان دریافــت مــی کنــد را کاهــش
دهــد ،کــه موجــب تجربــه بــی حســاب و کتــاب مهریــن کشــی مــی
شــود کــه مــی توانــد طوالنــی ،دردنــاک و بــی اثــر باشــد.
اســتفاده از داروهایــی کــه پیــش از افــت هوشــیاری موجــب تشــنج مــی
شــوند بــرای مهریــن کشــی غیرقابــل قبــول اســت (.)AVMA 2007
کربــن مونوکســید مراکــز حرکتــی داخــل مغــز را تحریــک مــی کنــدو
کاهــش هوشــیاری ممکــن اســت بــا تشــنج و گرفتگــی عضالنــی
همــراه گــردد ( )AVMA 2007یــک تحقیــق در ســال  1983بــر
روی اثــرات کربــن مونوکســید در غلظــت  %6در ســگ هــا نتوانســت
زمــان دقیــق از بیــن رفتــن هوشــیاری را تعییــن کنــد ،و مشــاهده شــد
کــه ســگ هــا زوزه مــی کشــیدند و مضطــرب بودنــد (Chalifoux
 .)1983کربــن مونوکســید بــرای ســامتی انســان بســیار خطرنــاک
اســت چــون ســمی ،بــدون بــو و مــزه اســت؛ همچنیــن مــی توانــد در
غلظــت هــای بــاال موجــب انفجــار شــود (AVMA 2007; NIOSH
 .)2004مــرگ حداقــل یــک کارگــر پناهــگاه بــا اســتفاده از کربــن
مونوکســید بــه ثبــت رســیده اســت (Rhoades 2002; Gilbert
 .)2000; HSUS 2009b; NIOSH 2004تمــاس طوالنــی مــدت
بــا ســطوح پاییــن کربــن مونوکســید نیــز مــی توانــد بــرای ســامت
انســان مشــکالت جــدی ایجــاد نمایــد (.)AVMA 2007
اســتفاده از کربــن مونوکســید را نمــی تــوان بــا هــدف حفــظ ســرمایه
ی مالــی ،میانبــر زدن ،فاصلــه گــذاری احساســی و فیزیکــی کارکنــان
از فراینــد مهریــن کشــی توجیــه نمــود .تحقیقــات نشــان داده انــد کــه
در حقیقــت اســتفاده از کربــن مونوکســید گــران تــر از مهریــن کشــی
بــا تزریــق اســت ( .)Fakkema 2009; Rhoades 2002ایــن روش
مهریــن کشــی نســبت بــه روش تزریقــی زمــان بیشــتری مــی بــرد
و نتوانســته فوایــد احساســی بــرای کارکنــان را نشــان دهــد .برخــی
کارگــران پناهــگاه اســترس شــدید ناشــی از شــنیدن صــدای حیوانــات،
پنجــه کشــیدن و زوزه ی داخــل اتاقــک و الــزام بــه انجــام دوبــاره ی
فراینــد پــس از زنــده مانــدن حیوانــات از فراینــد اولیــه را گــزارش
کــرده انــد.

ب) تایید مرگ
مــرگ الزام ـاً بایــد بــه چندیــن روش توســط کارکنــان آمــوزش دیــده
و پیــش از دفــن بــدن حیــوان تاییــد شــود .ایــن مــورد حتــی زمانــی
کــه حیــوان مهریــن کشــی نشــده و در ظاهــر مــرده یافــت شــده نیــز
صــدق مــی کنــد .پــس از اینکــه حیــوان هوشــیاری اش را از دســت داد،
فقــدان مــوارد زیــر بایــد تاییــد شــود :رفلکــس مردمــک و قرنیــه؛ عقــب
کشــندگی پنجــه؛ نبــض؛ تنفــس؛ ضربــان قلــب .از آن جــا کــه فقــدان
نبــض قابــل لمــس تاییــدی بــر توقــف قلــب نیســت ،ایســت قلبــی
الزامـاً بایــد توســط گوشــی پزشــکی یــا بــا دیــدن تاییــد شــود .یکــی از
روش هــای تاییــد بصــری وارد کــردن ســوزن و ســرنگ بــه داخــل قلــب
و عــدم مشــاهده ی حرکــت قلــب اســت .حســن ایــن روش امــکان
تاییــد بصــری ایســت قلبــی و دسترســی بــه سیســتم گــردش خــون در
صــورت نیــاز بــه تزریــق اضافــه ی محلــول مهریــن کشــی اســت .یــک
15
روش دقیــق دیگــر بــرای تاییــد مهریــن کشــی وجــود جمــود نعشــی
اســت .قصــور در اســتفاده از چندیــن روش مــی توانــد منجــر بــه عــدم
تشــخیص وضعیــت شــبیه اغمــا شــود کــه حیوانــات ممکــن اســت
چندیــن ســاعت پــس از اینکــه مــرده تصــور شــدند ســر بلنــد نماینــد.

rigor mortis
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 -2محیط و وسایل
بــرای مهریــن کشــی اتاقــی جداگانــه در محیطــی آرام و بــه دور از
راه هــای عبــور و مــرور اصلــی بایــد طراحــی شــود تــا مزاحمــت و
حــواس پرتــی را بــه حداقــل برســاند .اتــاق بایــد نــور کافــی داشــته و
بــه انــدازه کافــی بــزرگ باشــد تــا وســایل ،دو تــا ســه نفــر از کارکنــان،
و حیــوان آمــاده بــرای مهریــن کشــی را در خــود جــای دهــد .بــه
منظــور پیشــگیری از حــواس پرتــی و اطمینــان از عملیاتــی روان ،در
شــأن ،و ایمــن ،تنهــا افــرادی کــه مســتقیماً در مهریــن کشــی نقــش
دارنــد بایــد در زمــان انجــام فراینــد مزبــور در اتــاق باشــند.
ایــن کــه اتــاق مهریــن کشــی دارای وســایل مــورد نیــاز بــرای فراینــدی
امــن و خیرخواهانــه باشــد مهــم اســت .ایــن وســایل الزامـاً بایــد شــامل
یــک میــز کــه بــه ســادگی قابــل ضدعفونــی کــردن اســت ،منبــع نــوری
خــوب ،یــک اســکنر جهانــی ،ماشــین هــای موزنــی ،گوشــی پزشــکی،
انــواع ســرنگ و ســوزن ،شــریان بنــد (تورنیکــه) ،پوزبندهــا ،و وســایل
مقیدســازی باشــد .ترازوهــا بــرای توزیــن دقیــق نیــز بایــد در دســترس
باشــند .بــرای هــر حیــوان بایــد یــک ســوزن جدیــد اســتفاده شــود؛
اســتفاده ی چندیــن بــاره ســر ســوزن را کنــد کــرده و ایجــاد درد مــی
کنــد (.)Rhoades 2002
ســطح مــورد اســتفاده بــرای مهریــن کشــی بایــد پیــش از هــر فراینــد
تمیــز شــود .اتــاق مهریــن کشــی و وســایل آن بایــد پــس از هــر دوره
ی مهریــن کشــی تمیــز و ضدعفونــی شــود .افــراد دخیــل در مهریــن
کشــی بایــد لبــاس محافــظ بپوشــند ،کــه الزام ـاً بایــد پیــش از انجــام
دیگــر فعالیــت هــای مراقبتــی یــک حیــوان تعویــض شــود.
حیوانــات نبایــد بتواننــد مهریــن کشــی حیــوان دیگــری را ببیننــد یــا
صــدای ناشــی از آن را بشــنوند ،همچنیــن نبایــد اجــازه داد اجســاد
حیوانــات را مشــاهده کننــد .تولــه ســگ هــا و بچــه گربــه هــا همــراه بــا
مادرشــان اســتثنا هســتند .هنگامــی کــه بــرای مهریــن کشــی انتخــاب
مــی شــوند ،حیوانــات مــادر بایــد پیــش از فرزندانشــان مهریــن کشــی
شــوند تــا در نتیجــه ی جدایــی از فرزنــدان یــا مشــاهده ی مــرگ آن
هــا تحــت اســترس شــدید قــرار نگیرنــد .تولــه ســگ هــا و بچــه گربــه
هــا بایــد بالفاصلــه پــس از مــادر مهریــن کشــی شــوند (Sinclair
. )2004
 -3ثبت سوابق و مواد کنترل شده
الزامــاً بایــد از یــک دفتــر گــزارش بــرای ثبــت هویــت هــر حیــوان،
میــزان محلــول مهریــن کشــی و داروهــای پیــش مهرین کشــی دریافت
شــده ،مقــدار مصــرف شــده و باقــی مانــده آن هــا و هویــت فــرد انجــام
دهنــده ی فراینــد مزبــور اســتفاده کــرد .همــه ی ســوابق دارویــی الزامـاً
بایــد طبــق قوانیــن فــدرال ،ایالتــی و محلــی ،از جملــه قوانیــن اداره
ی مبــارزه بــا مــواد مخــدر امریــکا )DEA( 16نگهــداری شــوند .همــه
ی داروهــای کنتــرل شــده (فهرســت  17)DEAالزام ـاً بایــد در محلــی
امــن و بــر پایــه ی قوانیــن ایالتــی و فــدرال نگهــداری شــوند.
 -4آموزش کارکنان
تمامــی کارکنــان دخیــل در مهریــن کشــی الزامــاً بایــد آمــوزش
مناســب دیــده باشــند .در حالــت ایــده آل ،آنهایــی کــه داروهــا را
Drug Enforcement Administration
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DEA schedule
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مهرین کشی

تزریــق مــی کننــد بایــد دارای گواهــی و آمــوزش دیــده توســط
دامپزشــک دارای جــواز ،یــک تکنســین دامپزشــکی دارای گواهــی یــا
جــواز ،یــا یــک تکنســین مهریــن کشــی دارای گواهــی یــا یــک مربــی
حیوانــات باشــند .قوانیــن مربــوط بــه اینکــه چــه کســی مــی توانــد
مهریــن کشــی را آمــوزش داده یــا بــر آن نظــارت کنــد بیــن ایالــت
هــا و مناطــق متفــاوت اســت ،پناهــگاه هــا بایــد طبــق قوانیــن ایالتــی
و فــدرال عمــل کننــد.
آمــوزش مهریــن کشــی بــا تکنیــک هــای خــاص الزام ـاً بایــد شــامل
توانایــی دسترســی بــه محــل هــای تزریــق دیگــر ،کار بــا گونــه هــای
متفــاوت ،ارزیابــی رفتــار و خلــق و خــو بــرای کار کــردن مناســب

بــا حیــوان و تاییــد مــرگ بــه چندیــن روش باشــد .آمــوزش بــرای
مهریــن کشــی میدانــی نیــز بایــد فراهــم شــود .تکنســین مهریــن
کشــی و کارکنــان دســتیار الزامـاً بایــد در کار بــا حیــوان و مقیدســازی
ماهــر باشــند تــا از ایجــاد یــک موقعیــت اســترس زا بــرای حیوانــات و
همچنیــن بــرای کارکنــان انجــام دهنــده ی فراینــد مزبــور جلوگیــری
شــود .بازآمــوزی و تجدیــد گواهــی بایــد بــه صــورت دوره ای ،بــا
خدمــات پشــتیبانی ارائــه شــده بــه کارکنــان بــرای جلوگیــری
یــا مدیریــت رنجــش ناشــی از انــدوه ،خســتگی ناشــی از شــفقت،
افســردگی یــا دیگــر واکنــش هــای احساســی و جســمی مربــوط بــه
انجــام کار فراهــم شــود.
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دستورالعمل های استاندارد برای مراقبت در پناهگاه های حیوانات

عقیم کردن و اخته کردن
پناهگاه های حیوانات
باید به سرپرستی گرفتن
خانگی گربه ها و سگ ها را
مستلزم عقیم یا اخته سازی
آنها بدانند.

برای پذیرش جراحی هر
حیوان تصمیم نهایی را
الزاماً باید یک دامپزشک
بگیرد.

اجازه ی جفتگیری دادن به
حیوانات پناهگاه غیرقابل
قبول است.
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پناهــگاه هــای حیوانــات بایــد بــه سرپرســتی گرفتــن خانگــی گربــه
هــا و ســگ هــا را مســتلزم عقیــم یــا اختــه ســازی آنهــا بداننــد
( .)AVMA 2009; Looney 2008; Kustritz 2007الزامـاً بایــد
بــه ســامت انفــرادی حیــوان یــا شــرایطی کــه نیازمنــد درنظــر گرفتــن
اســتثنا هســتند توجــه نمــود .ســترون ســازی بــا جراحــی( 1عقیــم یــا
اختــه کــردن) پیــش از واگــذاری بــه سرپرســتان ،از جملــه در بچــه
گربــه هــا و تولــه ســگ هــای جــوان  6هفتــه ای ،موثرتریــن و قابــل
اعتمادتریــن روش جلوگیــری از تولیــد مثــل ناخواســته ی گربــه هــا و
ســگ هــا و کاهــش نــرخ زایــش هاســت (AVMA 2009a; AVMA
 )2009b; Looney 2008; Kustritz 2007هنگامــی کــه امــکان
جراحــی هــای ســر وقــت و از پیــش تعییــن شــده وجــود نــدارد و از
دیگــر برنامــه هــای اختــه و عقیــم ســازی (مثـ ً
ا کوپــن) اســتفاده شــده
اســت ،ایــن برنامــه هــا بایــد دارای یــک روش پیگیــری موثــر بــرای
تاییــد انجــام جراحــی باشــند .اجــازه ی جفتگیــری دادن بــه حیوانــات
پناهــگاه غیــر قابــل قبــول اســت.
اختــه یــا عقیــم ســازی گربــه هــا و ســگ هایــی کــه بیــش از چنــد
هفتــه در انتظــار سرپرســت هســتند بــه شــدت توصیــه شــده چــرا
کــه کاهــش ســریع پاشــیدن ادرار ،عالمــت گــذاری ،و نــزاع و از بیــن
رفتــن عالئــم فحلــی و آبســتنی بــه دنبــال اختــه یــا عقیــم ســازی
قابــل انتظــار اســت ( )Hart 1973, 1997; Johnston 1991و
اســترس حیــوان را کاهــش خواهــد داد (.)Griffin 2009a
 -1دستورالعمل های طبی دامپزشکی
دســتورالعمل هــای دقیــق برنامــه هــای اختــه و عقیــم ســازی منتشــر
شــده و در دســترس مــی باشــند ( .)Looney 2008جراحــی اختــه
یــا عقیــم ســازی الزامــاً بایــد توســط دامپزشــکان یــا دانشــجویان
دامپزشــکی ،تحــت نظــارت مســتقیم یــک دامپزشــک و طبــق همــه
ی الزامــات قانونــی انجــام گیــرد (;AAHA 2008; AVMA 2008
 .)Looney 2008الزامــاً بایــد ســوابق پزشــکی بــرای هــر حیــوان
آمــاده شــود از جملــه پروســه ی جراحــی و داروهــای بیهوشــی اســتفاده
شــده .تمامــی مــواد کنتــرل شــده الزامـاً بایــد طبــق ملزومــات DEA
نگهــداری شــوند.
بــرای پذیــرش جراحــی هــر حیــوان تصمیــم نهایــی را الزامـاً بایــد یــک
دامپزشــک و براســاس معاینــه ی فیزیکــی و تاریخچــه ی طبــی (در
صــورت وجــود) و همچنیــن ظرفیــت برنامــه ی زمانــی جراحــی بگیــرد
( .)Looney 2008حیواناتــی کــه تحــت جراحــی گزینشــی 2قــرار
مــی گیرنــد بایــد در ســامت کامــل و عــاری از عالئــم عفونــت و دیگــر
بیمــاری هــا باشــند .ولــی دامپزشــکان ملــزم بــه ســنجیدن خطــرات و
فوایــد اختــه و عقیــم ســازی حیوانــات دارای شــرایط طبــی غیرعفونــی
یــا عفونــت خفیــف در چارچــوب پناهــگاه هســتند ،اگــر در آینــده
امــکان رســیدگی بــه حیــوان ممکــن نباشــد و پــی آمــد دیگــر احتمــاالً
مهریــن کشــی حیــوان باشــد .اگرچــه برخــی شــرایط مــی تواننــد خطــر
عــوارض جراحــی را افزایــش دهنــد ،احتمــاالً فوایــد عقیــم ســازی بــرای
یــک حیــوان پناهــگاه از ایــن خطــرات بیشــتر اســت .گربــه هــا و ســگ
هــای آبســتن ،فحــل ،یــا دارای پایومتــر (عفونــت رحــم) ،و همچنیــن
آنهایــی کــه بیمــاری خفیــف دســتگاه تنفــس فوقانــی دارنــد ،در اغلــب
surgical sterilization
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elective surgery
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مــوارد مــی تواننــد بــه راحتــی اختــه یــا عقیــم شــوند (;Appel 2004
.)Looney 2008
 -2جراحی و بیهوشی
الزامـاً بــرای هــر حیــوان قبــل و بعــد از جراحــی بایــد محــل نگهــداری
مناســب فراهــم شــده باشــد ( .)Looney 2008محفظــه هــا الزام ـاً
بایــد ایمــن و ســطحی صــاف داشــته باشــند کــه تمیــز ،خشــک و گــرم
بــوده و دارای فضــای کافــی بــرای چرخیــدن حیــوان بــه اطــراف باشــد،
در حالــی کــه بــرای ســطوح چندگانــه آرام بخشــی و بیهوشــی ایمــن
باشــد و کارکنــان دیــد خوبــی داشــته باشــند .حیواناتــی کــه غیــر اهلــی
انــد و کار بــا آنهــا مشــکل اســت بایــد در محفظــه هایــی نگهــداری
شــوند کــه اجــازه مــی دهنــد داروی بیهوشــی بــدون دســتکاری شــدید
بــه حیــوان تزریــق شــود ،و آنهــا بایــد پــس از ریــکاوری کافــی ولــی
پیــش از هوشــیاری بــه محفظــه هایشــان بازگردانــده شــوند (Griffin
 .)2009c; Looney 2008در حالــت ایــده آل ،ســگ هــا و گربــه هــا
بایــد در نواحــی جداگانــه نگهــداری شــوند.
در هنــگام انجــام جراحــی ،اتــاق عمــل الزامـاً بایــد مختــص جراحــی و
دارای وســایل ضــروری بــرای بیهوشــی و نظــارت بــر آن باشــد .الزام ـاً
بایــد بــرای جلوگیــری از انتقــال بیمــاری عفونــی بیــن بیمــاران روش
هــای کنتــرل آن بــه کار بــرده شــود ( .)Looney 2008اســتفاده از
تکنیــک جراحــی آســپتیک الزامــی اســت و الزامـاً باید وســایل اســتریل
جداگانــه ای بــرای هــر حیــوان اســتفاده شــود .پروتــکل هــای بیهوشــی
متعــادل 3کــه شــامل آرام بخشــی ،تأمیــن بــی حســی قبــل و بعــد از
عمــل ،کاهــش اســترس ،شُ ــل کنندگــی عضــات و کاهــش کنتــرل
شــده و قابــل بازگشــت هوشــیاری مــورد نیــاز هســتند (AAHA/
 .)AAFP 2007; ACVA 2009; Looney 2008حیوانــات الزامـاً
بایــد توســط پرســنل آمــوزش دیــده نظــارت شــوند (;ACVA 2009
 .)Looney 2008بــه عــاوه ،الزامــاً بایــد بــرای مدیریــت هرگونــه
موقعیــت اورژانســی کــه ممکــن اســت رخ دهــد برنامــه هایــی موجــود
باشــد .در دوره پــس از عمــل ،الزام ـاً بایــد مراقــب بــود کــه بیمــاران
بــه آرامــی از حالــت بیهوشــی خــارج شــوند (;Griffin 2009c
 .)Looney 2008الزامــاً بایــد بیمــاران را پیــش از رهایــی ارزیابــی
نمــود و دســتور کارهــای واضــح (کتبــی و شــفاهی) بــرای مراقبــت
پــس از عمــل فراهــم شــود .در آخــر ،الزامــاً بایــد سیاســت هایــی
بــرای مدیریــت عــوارض و موقعیــت هــای اورژانســی کــه در دوره 48
ســاعته پــس از جراحــی رخ مــی دهنــد وجــود داشــته باشــد (Griffin
.)2009c; Looney 2008
 -3شناسایی حیوانات عقیم شده
بــرای عالمــت گــذاری گربــه هــا و ســگ هــا در زمــان جراحــی اختــه
یــا عقیــم ســازی اســتفاده از خالکوبــی دائمــی بــه شــدت توصیــه شــده
اســت ( .)Griffin 2009c; Looney 2008بریــدن نــوک یکــی از
گــوش هــا (یــا اللــه گــوش) یــک اســتاندارد جهانــی مــورد قبــول بــرای
عالمــت گــذاری یــا شناســایی یــک گربــه ی غیراهلــی یــا آزاد گــرد
عقیــم شــده اســت ( .)Griffin 2001; Looney 2008بــرای هــر
حیــوان بایــد یــک گواهــی عقیــم یــا اختــه ســازی ،یــا دیگــر مســتندات
فراهــم شــود.
balanced anesthetic protocols
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حمل و نقل حیوان
پناهــگاه هــای حیوانــات ممکــن اســت در حمــل و نقــل محلــی ،منطقــه
ای یــا بیــن المللــی دخیــل باشــند .عبــارت «حمــل و نقــل حیــوان»
معمــوالً بــرای برنامــه هایــی اســتفاده مــی شــود کــه در آن حیوانــات بــا
طــی مســافتی از یــک نهــاد یــا شــخص بــه دیگــری انتقــال مــی یابنــد.
ولــی توصیــه هــای ایــن بخــش بایــد صــرف نظــر از هــدف ،مســافت
یــا طــرف هــای دخیــل بــه کار گرفتــه شــوند ،چــون مدیریــت دقیــق
و برنامــه ریــزی همــواره بــرای اطمینــان از راحتــی و ایمنــی حیوانــات
نیــاز اســت و خطــر انتقــال بیمــاری را بــه حداقــل مــی رســاند.
بــرای بســیاری از حیوانــات ،حمــل و نقــل یــک اقــدام نجــات بخــش
اســت ،امــا خطراتــی نیــز در بــر دارد .برنامــه هــای حمــل و نقــل
حیــوان بــه طــور بالقــوه مــی تواننــد بیمــاری هــای عفونــی را از طریــق
مســیرهای انتقــال حیــوان و بــه مقاصــد جدیــد منتشــر کننــد .اســترس
ناشــی از حمــل و نقــل مــی توانــد موجــب افزایــش حساســیت بــه
عفونــت یــا ریــزش ویــروس 1شــود .هنگامــی کــه حیوانــات نشــأت
گرفتــه از چندیــن منبــع در یــک خــودرو حمــل شــوند خطــر قــرار
گرفتــن در معــرض بیمــاری عفونــی افزایــش مــی یابــد .عــاوه بــر
اثرگــذاری بــر حیوانــات حمــل شــده بــه صــورت انفــرادی ،برنامــه هــای
حمــل و نقــل مــی تواننــد دیگــر حیوانــات را در پناهــگاه هــای مبــدا و
مقصــد تحــت تاثیــر مثبــت و هــم منفــی قــرار دهنــد .بنابرایــن ،الزامـاً
بایــد خطــرات و فوایــد یــک برنامــه ی حمــل و نقــل را بــه دقــت
بــرای همــه ی حیوانــات تحــت تاثیــر ســنجید .مراقبــت منطقــی و
دوراندیشــی هــا در بــه حداقــل رســاندن خطــرات کمــک کننــده انــد ،و
برنامــه هــای حمــل و نقــل بــا برنامــه ریــزی خــوب مــی تواننــد بســیار
موفــق باشــند.
ایــن اســتانداردها بــرای اســتفاده در وضعیــت هــای بحرانــی کــه نیــاز
بــه تخلیــه هــای در مقیــاس بــزرگ ضــروری اســت صــدق نمــی
کننــد .ممکــن اســت بــرای حمــل و نقــل در وضعیــت هــای اضطــراری
اســتثنائاتی ضــروری باشــند ،کــه مجبــور بــه مصالحــه هــای کوتــاه
مــدت باشــیم؛ بــا ایــن حــال ،بــرای بــه حداقــل رســاندن انحــراف از
اعمــال مــورد قبــول در حمــل و نقــل توصیــه شــده بــرای فجایــع
احتمالــی از پیــش برنامــه ریــزی شــود .نبایــد وقتــی مجــال فراوانــی
بــرای برنامــه ریــزی هســت مصالحــه نمــود.
 -1مسئولیت های افراد و نهادهای شرکت کننده

ب) مسئولیت های محل مبدأ
در حالــت ایــده آل ،پناهگاهــی کــه حیوانــات از آن منشــاء مــی گیرنــد
بایــد یــک برنامــه ی مراقبــت بهداشــتی پیشــگیرانه داشــته باشــد.
الزامــاً بایــد حیوانــات آمــاده حمــل و نقــل را پیــش یــا بــه مجــرد
پذیــرش در نهــاد منشــأ واکســینه نمــود و بــرای انــگل هــای داخلــی و
خارجــی درمــان نمــود .عــاوه بــر هرگونــه معاینـهای کــه طبــق قوانیــن
حمــل و نقــل ایالتــی یــا فــدرال الزامــی اســت ،همــه ی حیواناتــی
کــه حمــل و نقــل مــی شــوند الزامـاً بایــد بــرای هــر گونــه مشــکل در
 24ســاعت پیــش از انتقــال معاینــه شــوند .ســامتی و رفتــار حیــوان،
همانگونــه کــه در پناهــگاه منشــاء شــناخته شــده اســت الزمــاً بایــد
عین ـاً شــرح و ابــاغ شــود.
ســوابق بهداشــتی کتبــی کــه بــه وضــوح وضعیت ســامت را شــرح داده
و حیوانــات را شناســایی میکننــد (گواهــی ســامت ،گواهــی هــاری
و کپــی ســوابق پناهــگاه) الزام ـاً بایــد بــه همــراه هــر حیــوان موجــود
باشــند .حیوانــات بایــد بــه وســیله ی قــاده ،آویــزه ،2میکروچیــپ ،یــا
ترکیبــی ازیــن روش هــا مشــخص شــوند تــا بــه محــض ورود اطالعــات
آنهــا تطبیــق داده شــود .بــرای بــه حداقــل رســاندن خطــر اشــاعه
بیمــاری عفونــی و بهینــه ســازی رفــاه ،حیوانــات بایــد در زمــان حمــل
و نقــل از ســامت خوبــی برخــوردار باشــند .امــا حمــل و نقــل حیوانــات
بیمــار در صــورت وجــود منابــع نجــات بخــش ،مثــل مراقبــت پزشــکی
و امکانــات نگهــداری ،در مقصــد و هنگامــی کــه مــی تــوان در حیــن
حمــل و نقــل اقداماتــی در جهــت فراهــم ســازی راحتــی ،ســامتی و
ایمنــی آنهــا انجــام داد قابــل توجیــه اســت.

ارتباط مستقیم و واضح در
بین افرادی که در هر برنامه
ی حمل و نقل شرکت دارند
ضروری است.

ج) مسئولیت ها در حین حمل و نقل
محفظه ی اصلی و سکونت

الف) کلیات
ارتبــاط مســتقیم و واضــح در بیــن افــرادی کــه در هــر برنامــه ی حمــل
و نقــل شــرکت دارنــد ضــروری اســت .بایــد صــورت جلســه ای کتبــی
بــا جزئیــات کافــی از همــه طرفیــن دخیــل ،شــامل مســئولیت هــای
هــر یــک ،نگهــداری شــود تــا اجــازه ی ردیابــی منشــأ حیوانــات را
فراهــم ســازد .الزامــاً بایــد در هــر نقطــه ی انتقالــی فــرد رابطــی
مشــخص شــده باشــد .در حالــت ایــده آل ،بایــد دســتورالعمل هــای
کتبــی مــورد قبــول همــه ی طرفیــن تدویــن شــوند (;HSUS 2003
 .)Pet Smart 2006دســتورالعمل هــا بایــد معیارهــای انتخــاب
طبــی و رفتــاری ،و همچنیــن الزامــات حمــل و نقــل و مقصــد را شــرح
دهنــد .بــرای حمــل و نقــل هــای بیــن ایالتــی ،واکسیانســیون بــه روز
هــاری پیــش نیــازی مهــم بــرای همــه ی ســگ هــا در ایــاالت متحــده
اســت .همچنیــن بــرای اکثــر ایالــت هــا واکسیناســیون گربــه هــا نیــز
الزامــی اســت .همچنیــن در اغلــب ایالــت هــا داشــتن یــک گواهــی
viral shedding

معتبــر بازرســی دامپزشــکی (مثــ ً
ا گواهــی ســامت) الزامــی اســت.
توصیــه شــده اســت کــه متصدیــان حمــل و نقــل بــا مالحظــات همــه
ی مقصدهــا آشــنا باشــند ،کــه بــرای ایالــت هــای امریــکا ،معمــوالً
تحــت نظــارت وزارت هــای کشــاورزی و/یــا بهداشــت هســتند .اگرچــه
مالحظــات خطــوط هوایــی از الزامــات قانونــی نیســتند ولــی بســیاری از
خطــوط هواپیمایــی الزامــات خاصــی بــرای سرنشــینان حیــوان دارنــد.

الزاماً باید خطرات و فواید
یک برنامه ی حمل و نقل را
به دقت برای همه حیوانات
تحت تاثیر سنجید.

1

قوانیــن دام زنــده 3کــه توســط انجمــن بیــن المللــی حمــل و نقــل
هوایــی 4و مصوبــه ی رفــاه حیــوان تدویــن و نگهــداری مــی شــود
مســتقیماً حمــل و نقــل حیوانــات پناهــگاه را پوشــش نمــی دهــد ولــی
بــرای حمــل و نقــل حیــوان منابــع خوبــی هســتند .بســیاری از توصیــه
های زیر از این قوانین نشأت گرفته اند.
در حیــن حمــل و نقــل ،حیوانــات الزام ـاً بایــد فضــای کافــی ،شــرایط
محیطــی راحــت ،و هــوا بــا کیفیــت خــوب داشــته باشــند .بعــاوه،
راننــدگان بایــد توجــه کننــد کــه حیوانــات را تحــت تاثیــر اســترس
ناشــی از افزایــش یــا کاهــش ناگهانــی ســرعت ،حــرکات جانبــی شــدید
(دور زدن) ،ســر و صــدا یــا لــرزش قــرار ندهنــد.
محفظــه هــای اصلــی الزامـاً بایــد بــه انــدازه ی کافــی بــزرگ باشــند تــا
tag

2

)the Live Animal Regulations (LAR

3

)International Air Transport Association (IATA

4

الزاماً باید حیوانات در
حال حمل و نقل را مرتباً
نظارت کرد و حداقل هر
 4-6ساعت به آن ها اجازه
استراحت ،فعالیت فیزیکی و
ادرار و مدفوع کردن داد.
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دستورالعمل های استاندارد برای مراقبت در پناهگاه های حیوانات

حیوانــات بتواننــد بایســتند و راســت بنشــینند ،در حالــی کــه ایســتاده
انــد بــه شــکل طبیعــی بــه اطــراف بچرخنــد ،و در وضعیتــی طبیعــی
بخوابنــد .الزام ـاً نبایــد حیوانــات ناآشــنا را در یــک محفظــه ی اصلــی
حمــل و نقــل کــرد .اگــر بیــش از یــک حیــوان در محفظــه ی اصلــی
نگهــداری مــی شــود ،الزام ـاً بایــد فضــای کافــی بــرای هــر سرنشــین
موجــود باشــد تــا بتواننــد بــه راحتــی و در یــک زمــان دراز بکشــند
بــدون اینکــه نیــاز شــود روی هــم بخوابنــد .محفظــه الزامــاً بایــد
محکــم باشــد و اجــازه ی تهویــه کافــی را بدهــد .نبایــد هیــچ گوشــه
ی تیــزی موجــود باشــد .کــف بایــد از آســیب ،ناراحتــی ،و نشســت
مایعــات بــه داخــل دیگــر محفظــه هــا جلوگیــری نمایــد .بایــد بســتر
جــاذب فراهــم شــود .الزامــاً بایــد حیوانــات را بــا احتیــاط و رعایــت
ایمنــی در یــک محفظــه محصــور کــرد .درهــای محفظــه ی اصلــی
الزامـاً بایــد مطمئــن باشــند تــا از بــاز شــدن تصادفــی جلوگیــری شــود.
محفظــه هــای اصلــی الزامـاً بایــد محفــوظ باشــند تــا از حرکــت آنهــا در
داخــل وســیله نقلیــه در حیــن حمــل و نقــل جلوگیــری شــود.
بــه خاطــر آســیب پذیــری بیشــتر ،الزامـاً بایــد بــه هنــگام حمــل و نقــل
از تولــه ســگهــا و بچــه گربــه هــا مراقبــت بیشــتری صــورت گیــرد از
جملــه :جلوگیــری از قــرار گرفتــن در معــرض دمــای بــاال یــا پاییــن؛
حفــظ آب دهــی و تغذیــه ی کافــی؛ و محافظــت از قــرار گرفتــن در
معــرض بیمــاری عفونــی در فراینــد حمــل و نقــل .بچــه گربــه هــا
و تولــه ســگ هــای کمتــر از  8هفتــه بــه جــز آن هایــی کــه یتیــم
هســتند بایــد همــراه بــا مــادر خــود در فضایــی بــه انــدازه ی کافــی
بــزرگ حمــل و نقــل شــوند تــا مــادر بــرای راحتــی بیشــتر بتوانــد
بــا پاهــای کشــیده بــه طرفیــن بخوابــد و شــیردهی را تســهیل کنــد.
حمــل و نقــل حیوانــات کمتــر از  8هفتــه از مــرز ایالــت هــا بــه موجــب
برخــی قوانیــن ایالتــی منــع شــده اســت.
حیوانــات نبایــد آرام بخــش دریافــت کــرده باشــند مگــر اینکــه یــک
دامپزشــک توصیــه نمــوده باشــد چــرا کــه ایــن کار آنهــا را مســتعد
کاهــش دمــای بــدن (هایپوترمــی ،)5کــم آبــی (دهیدریشــن ،)6و آســیب
مــی کنــد .اگــر حیوانــات آرام بخــش گرفتــه انــد ،فراهــم کــردن
راهنمایــی دامپزشــکی بــرای مراقبــت از آن هــا الزامــی اســت.
وسایل نقلیه
وســایل نقلیــه الزام ـاً بایــد دســت کــم بــه همــه ی قوانیــن فــدرال یــا
محلــی پایبنــد باشــند .بــا در نظــر داشــتن ایــن کــه ایــن قوانیــن ممکن
اســت بــرای اطمینــان از رفــاه و امنیــت حیــوان کافــی نباشــند .جعبــه
هــا و قفــس هــا الزامـاً نبایــد بــه شــیوه ای روی یکدیگــر قــرار گیرنــد
کــه اســترس و ناراحتــی را افزایــش داده ،تهویــه را کاهــش داده ،بــه
مــواد دفعــی اجــازه دهــد از قفــس باالیــی بــه قفــس پایینــی بریــزد،
در مراقبــت و نظــارت اختــال ایجــاد کنــد ،یــا برداشــتن اورژانســی
حیــوان را دچــار مشــکل کنــد.
هــر محفظــه اصلــی الزامـاً بایــد در اتاقک حمــل دام به شــیوه ای قــرار گیرد
کــه از تغییــرات آب و هوایــی محافظــت شــود .همانگونــه کــه در ســازه های
غیرمتحــرک ،دمــای محیــط بایــد بیشــتر از  ،60°F (15.5°C),و کمتــر
از ) 80°F (26.6°Cباشــد ( .)AVMA 2008aبایــد یــک دماســنج در
محــل نگهــداری حیــوان و هــم ســطح حیوانــات در وســیله نقلیــه قــرار
گیــرد ( .)NFHS 2010الزامـاً بایــد از وجــود هــوای تــازه و عــاری از
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hypothermia

5

dehydration

6

دود خــودرو اطمینــان حاصــل نمــود ( .)CDA 2009وســیله ی نقلیــه
و همچنیــن فضــای حمــل بــار بایــد بتواننــد در صــورت لــزوم گــرم و
ســرد شــوند تــا تنظیــم حرارتــی مناســب را فراهــم کننــد (CDA
 .)2009قــرار دادن حیوانــات آزاد یــا بســته شــده بــا طنــاب در پشــت
یــک وانــت بــرای حمــل و نقــل غیرقابــل قبــول بــوده و در بســیاری از
مناطــق غیرقانونــی اســت .الزامـاً بایــد توجــه خاصــی بــه فراهــم کــردن
ســایه بــان داشــت ،چــرا کــه یــک وســیله ی نقلیــه ی پــارک شــده در
زیــر نــور کامــل خورشــید  ،حتــی بــا دمــای مناســب ،بــه ســرعت مــی
توانــد از ســطوح دمایــی امــن فراتــر رود.
مسئولیت های راننده
راننــده ی خــودرو یــا تیمارگــر حیــوان الزام ـاً بایــد آمــوزش کافــی در
مــورد ســامت حیــوان ،رفــاه و مســائل ایمنــی دیــده باشــد تــا در
حیــن حمــل و نقــل نیازهــای حیــوان را شناســایی کــرده و بــه آن
هــا واکنــش نشــان دهنــد .اگرچــه هیــچ قانــون فدرالــی بــرای محــدود
کــردن فاصلــه ی مســافرت حیوانــات همــراه وجــود نــدارد ،ولــی بــا
افزایــش طــول ســفر ســامتی و رفــاه حیــوان بیشــتر در معــرض خطــر
قــرار مــی گیــرد .بــرای مثــال ،قانــون فــدرال  28ســاعت 7ایجــاب مــی
کنــد کــه بــه ازای هــر  28ســاعت مســافرت بیــن ایالتــی ،همــه احشــام
را بــرای حداقــل  5ســاعت اســتراحت داد کــه در ایــن زمــان الزامــاً
بایــد آنهــا را پیــاده کــرده و غــذا و آب داد (US Code Title 49
.)Chapter 805
الزام ـاً بایــد بــه همــه ی ســگ هــا و گربــه هــا نظــارت داشــت و هــر
 4-6ســاعت بــه آنهــا اجــازه ی اســتراحت داد ( .)NFHS 2010بــه
عــاوه ،الزام ـاً بایــد هــر  4-6ســاعت بــه ســگ هــای بالــغ اجــازه ی
فعالیــت بدنــی و مدفــوع کــردن داد AWA .راننــده یــا تیمارگــر
حیــوان را ملــزم مــی دانــد کــه ســگ هــا و گربــه هــا را هــر چنــد
بــاری کــه شــرایط اجــازه مــی دهنــد ،ولــی نــه کمتــر از هــر  4ســاعت
نظـ�ارت کننـ�د (�USDA/APHIS Section 3.90 Care in tran
 .)sitحداکثــر زمــان حمــل و نقــل بــه یــک پناهــگاه مقصــد بیــن
راهــی یــا نهایــی نبایــد بیشــتر از  12ســاعت شــود (.)NFHS 2010
نبایــد حیوانــات را در زمانــی کــه امــکان بــه خطــر افتــادن ســامت یــا
ایمنــی آنهــا هســت بــه حــال خــود رهــا کــرد.
غــذا الزام ـاً بایــد حداقــل هــر  24ســاعت بــرای بالغیــن و بــه دفعــات
بیشــتر بــرای حیوانــات زیــر  6مــاه فراهــم شــود .مراقبــان موظــف بــه
فراهــم ســازی تــک تــک نیازهــای غذایــی حیوانــات هســتند .بــه علــت
اســترس هــای جســمی مضاعــف ،ممکــن اســت نیــاز بــه آب و غــذا
در حیــن حمــل و نقــل ،نســبت بــه نیازهــای غذایــی طبیعــی افزایــش
یافتــه باشــند .اگــر آب همیشــه در دســترس نیســت الزامــاً بایــد در
ایســتگاه هــای نظارتــی مکــررا ً (حداقــل هــر  4ســاعت) فراهــم شــود.
الزامــاً بایــد محفظــه هــای حیــوان تمیــز شــده و همــه ی ظــرف
هــای خــاک هــر چنــد بــار کــه الزم اســت جایگزیــن شــوند تــا از
کثیــف شــدن حیوانــات (مثـ ً
ا بــا اســتفراغ ،ادرار یــا مدفوع) پیشــگیری
شــود .اگــر بــرای تمیــز کــردن حیوانــات نیــاز بــه بیــرون آوردن آن هــا
احســاس مــی شــود ،الزامــاً بایــد حفــاظ هایــی در محــل باشــند تــا
از امنیــت حیــوان و جلوگیــری از گریختــن آن هــا اطمینــان حاصــل
شــود.

Federal 28 Hour Law
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حمل و نقل حیوان

د) مسئولیت ها در مقصد
نقــاط مقصــد الزام ـاً بایــد پرســنل آمــوزش دیــده کافــی آمــاده بــرای
دریافــت و ارزیابــی حیوانــات بــه محــض رســیدن در ســازه ی مقصــد
را داشــته باشــند .هــر حیــوان بایــد در زمــان رســیدن یــک معاینــه
ی جســمی مســتند دریافــت کنــد .در زمــان رســیدن بایــد مراقبــت
دامپزشــکی بــرای هــر حیوانــی کــه نیــاز بــه مراقبــت دارد در دســترس

باشــد .ســازه الزامـاً بایــد بــرای حیوانــات از راه رســیده محــل نگهــداری
کافــی آمــاده شــده داشــته باشــد .نیــاز بــه ایزولــه کــردن یــا قرنطینــه
حیوانــات از راه رســیده بایــد بــر اســاس الزامــات قانونــی ،وضعیــت
ســامت آنهــا ،منشــأ ،و خطــر بیمــاری عفونــی ،بــا توجــه الزم بــه
دوره هــای کمــون عوامــل بیمــاری زای مهــم و اثــرات مخــرب افزایــش
مــدت اقامــت در پناهــگاه ســنجیده شــود.

قرار دادن حیوانات آزاد یا
بسته شده با طناب در پشت
یک وانت برای حمل و نقل
غیرقابل قبول است و در
بسیاری از مناطق غیرقانونی
است.
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ضــروری اســت کــه پناهــگاه هــای حیوانــات جوانــب احتیــاط را بــرای
حفاظــت از ســامت و ایمنــی حیوانــات ،مــردم و محیــط پناهــگاه و
همچنیــن جامعــه رعایــت کننــد .هــدف یــک نهــاد هیچــگاه نبایــد بــه
قیمــت ســامت عمومــی و ایمنــی حاصــل شــود.
پناهــگاه هــای حیوانــات الزامــاً بایــد از قوانیــن فــدرال و ایالتــی
ایمنــی و محــل کار در بــاب مــواد شــیمیایی ،بیولوژیــک و مخاطــرات
فیزیکــی در محــل کار پیــروی کننــد .نهادهایــی از جملــه مراکــز
کنتــرل بیمــاری ( ،1)CDCبنیــاد ملــی ایمنــی و ســامت محــل کار
( 2)NIOSHو اداره ی ایمنــی و ســامت محــل کار ( 3)OSHAبــرای
ایجــاد یــک برنامــه ی ایمنــی و ســامت دســتورالعمل هــای مدونــی
ایجــاد مــی کننــد (OSHA Fact Sheet “Job Safety and
)” ،Healthو بــرای مخاطــرات خــاص کــه ممکــن اســت بــه پناهــگاه
هــا مرتبــط باشــند همچــون ایمنــی کار بــا مــواد شــیمیایی (OSHA
 ،)Assistance for Cleaning Industryقــرار گیــری در معــرض
گاز بیهوشــی دفعــی ( ،)OSHA Safety and Health Topicsدور
انداختــن اشــیاء تیــز (ســوزن هــا ،تیــغ هــای جراحــی و دیگــر اجســام
تیــز) )” (CDC “Workbook for… Sharps Safetyپیشــگیری
از حساســیت بــه التکــس (NIOSH Publication No. 98-113,
 ، )NIOSH Publication No. 97-135پیشــگیری از آســم در
افــرادی کــه بــا حیوانــات کار مــی کننــد (NIOSH Publication
 ، )No. 97-1166و قــرار گرفتــن در معــرض صــدا (�OSHA Oc
cupational noise exposure; NIOSH Publication No.
.)96-110
قــرار گرفتــن در معــرض ســر و صــدای بیــش از حــد (مثــل واق واق
کــردن ،کوبیــدن درهــای قفــس ،متراکــم کننــده هــا (کمپرســورها) یــا
دیگــر وســایل مــی تواننــد منجــر بــه ناشــنوایی دائمــی شــوند ،ایــن
خطــر اغلــب مــورد بــی توجهــی قــرار مــی گیــرد .ســطوح صــدا در
برخــی پناهــگاه هــای حیوانــات معمــوالً از  100دســی بــل فراتــر اســت
( ،)Sales 1997و بــرای ســامت و آرامــش حیوانــات و هــم کارکنــان
مشــکالتی ایجــاد میکنــد (NIOSH Report No. 2006-0212-
 .)3035; NIOSH Report No. 2007-0068-3042بایــد در
محــل هــای انتظــار 4از مــواد کاهنــده صــدا اســتفاده کــرد ،و الزامــاً
بایــد بــرای کارکنانــی کــه در محیــط هــای پــر ســر و صــدا کار مــی
کننــد محافــظ شــنوایی فراهــم شــود (بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد
کنتــرل ســطوح ســر و صــدا بــه بخــش ســازه هــا مراجعــه کنیــد).

باید در محل های انتظار از
مواد کاهنده ی صدا استفاده
کرد ،و برای کارکنانی که
در محیط های پر سر و
صدا کار می کنند الزاماً باید
محافظ شنوایی فراهم شود.
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کارفرمــا الزامــاً بایــد وســایل حفاظــت شــخصی ،)PPE( 5ماننــد
دســتکش هــا ،روپــوش هــا ،عینــک هــای ایمنــی ،ماســک هــا و غیــره
را بــرای کارکنــان فراهــم نمایــد تــا آن هــا را از قــرار گیــری در معــرض
مــواد شــیمیایی و بیولوژیــک محافظــت کنــد (OSHA Personal
 PPE .)protective equipmentالزامــاً بایــد در چندیــن انــدازه
در دســترس باشــد تــا بــرای همــه کارکنــان قابــل اســتفاده باشــد ،از
جملــه آنهایــی کــه مشــکالت خاصــی ماننــد حساســیت بــه التکــس
دارنــد .انتخــاب  PPEمناســب بــه محــل و کار بســتگی دارد (CDC
Guidance for the Selection and Use of Personal Pro)tective Equipment (PPE) in Healthcare Setting 2004؛
Centers for Disease Control

1

National Institute of Occupational Safety and Health

2

Occupational Safety and Health Administration

3

holding area

4

Personal Protective Equipment

5

از ایــن رو تجزیــه و تحلیــل خطــر بــه عنــوان بخشــی از برنامــه ی
ســامت و ایمنــی توصیــه شــده اســت .کارکنــان و داوطلبــان بایــد از
دســتکش اســتفاده کننــد و هنــگام تمیــزکاری و ضدعفونــی آن هــا را
مرتب ـاً عــوض کننــد ،بــه خصــوص در زمــان پــاک کــردن فضــوالت و
مــواد دفعــی حیــوان .بــه هنــگام کار کــردن بــا مــواد تمیــز کننــده یــا
ضدعفونــی کننــده بایــد از محافــظ چشــم اســتفاده نمــود (NIOSH
.)Report No. 2007-0068-3042
شستشــوی مکــرر دســت هــا بایــد بــه شــدت توصیــه شــود ،خصوص ـاً
پــس از کار بــا حیوانــات و پــس از درآوردن  .PPEهمچنیــن دســت هــا
بایــد پیــش از خــوردن غــذا  ،ســیگار کشــیدن یــا لمــس چشــم هــا یــا
غشــای مخاطــی (مث ـ ً
ا در گذاشــتن لنزهــای چشم)شســته شــوند .در
حالــت ایــده آل ،ایســتگاه یــا ســینک هــای دستشــویی بایــد بــه راحتی
در دســترس همــه ی بازدیــد کننــدگان ،کارکنــان و داوطلبیــن باشــند
زیــرا شستشــوی دســت بهتریــن راه محافظــت از مــردم و حیوانــات
داخــل پناهــگاه از انتقــال احتمالــی بیمــاری اســت (.)CDC 2010
کشــیدن ســیگار در پناهــگاه هــای حیوانــات بــه خاطــر خطــر آتــش
ســوزی ،خطــرات ســامتی ثبــت شــده بــرای انســان هــا و حیوانــات در
ارتبــاط بــا دود غیرمســتقیم ســیگار نبایــد مجــاز باشــد (;Rief 1998
.)Roza 2007
 -1بیماری های مشترک انسان و دام
بیمــاری هــای مشــترک بــه بیمــاری هایــی گفتــه مــی شــود کــه از
حیوانــات بــه افــراد منتقــل مــی شــوند .همــه ی مــردم در خطــر عفونت
بــا عوامــل زئونــوز هســتند ،ولــی آنهایــی کــه نقــص ایمنــی 6دارنــد در
خطــر بیشــتری قــرار مــی گیرنــد .ممکــن اســت بســیاری از افــراد از
وضعیــت نقــص ایمنــی خــود بــی خبــر باشــند ،و ممکــن اســت ایمنــی
بــه علــت ســن ،بیمــاری ،آبســتنی ،یــا درمــان دارویــی ضعیــف شــده
باشــد.
توصیــه هــای نظارتــی و مراقبتــی کــه بــرای پیشــگیری از انتقــال
بیمــاری از حیــوان بــه حیــوان کــه در بخــش طــب بهداشــتی و
ســامت جســمی شــرح داده شــده در پیشــگیری از انتقــال بیمــاری
بــه انســان هــا نیــز کمــک کننــده اســت .در مــورد بیمــاری هــای
زئونــوز خــاص اطالعــات موثقــی در چندیــن وب ســایت یافــت مــی
شــود (CDC 2009; ISU Center for Food Security and
Public Health Zoonoses Resources 2010; Seattle
.)and King County Zoonotic Disease Program 2010
پناهــگاه هــا بایــد بــرای کارکنــان و داوطلبــان بــرای تشــخیص شــرایط
زئونــوز بالقــوه و شــیوه هــای محافظــت دیگــران از قــرار گرفتــن در
معــرض آن دوره هــای آموزشــی و اطالعاتــی ارائــه کننــد .همچنیــن
بایــد در آمــوزش مشــخص شــود کــه مشــکالت بــه چــه کســی بایــد
گــزارش شــود و هنگامــی کــه بــه وجــود بیمــاری زئونــوز مشــکوک یــا
مطمئــن هســتیم چگونــه واکنــش نشــان دهیــم .در حالــت ایــده آل،
یــک برنامــه ی کتبــی کنتــرل عفونــت در پناهــگاه بایــد نگرانــی هــا را
از زئونوتیــک بــودن بیمــاری مشــخص کــرده و در دســترس همــه ی
کارکنــان و داوطلبــان باشــد :یــک برنامــه ی الگــو بــرای بیمارســتان
هــای دامپزشــکی منتشــر شــده اســت (.)NASPHV 2008a

immune-compromised

6

سالمت عمومی

بــرای برخــی بیمــاری هــا (مثــل هــاری ،7ســیاه زخــم ،8توالرمــی ،9و
بروســلوز )10گــزارش نمــودن بــه متصدیــان ایالتــی ســامت انســان یــا
حیــوان ضــروری اســت .ایــن وظیفــه ی پناهــگاه اســت کــه بدانــد چــه
بیمــاری هــای حیوانــی قابــل گــزارش انــد .مــی تــوان از دامپزشــک
ایالتــی یــک لیســت دریافــت نمــود؛ در ایــن راســتا اطالعــات مربــوط
بــه بیمــاری هــای مهــم در ســامت عمومــی مــی توانــد از دامپزشــک
ایالتــی ســامت عمومــی یــا همــه گیــر شــناس ایالتــی گرفتــه شــود.
عمــوم نبایــد بــه محــل هایــی کــه حیوانــات بــه خاطــر شــرایط زئونــوز
ایزولــه شــده انــد دسترســی بــدون نظــارت داشــته باشــند؛ دسترســی
کارکنــان بــه آن محــل هــا بایــد محــدود شــده باشــد .محفظــه هــای
حیوانــات مشــکوک بــه بیمــاری زئونــوز الزامـاً بایــد بــه وضــوح بیمــاری
و جوانــب احتیــاط را مشــخص کــرده باشــند .بــرای کاهــش قــرار
گرفتــن در معــرض عوامــل بیمــاری زای زئونــوز پناهــگاه هــا بایــد
پروتــکل هــای طــب پیشــگیری 11خوبــی داشــته باشــند مث ـ ً
ا انــگل
زدایــی پیشــگیرانه و کنتــرل انــگل خارجــی ( .)CAPC 2008نبایــد
در محــل هــای نگهــداری حیوانــات خوراکــی و نوشــیدنی مصرف شــود،
و اشــیائی کــه عمــوم بــا خــود بــه داخــل مــی آورنــد ماننــد لیــوان های
درپــوش دار ،پســتانک هــا ،دنــدان گیرهــا ،و بطــری هــای شــیر بچــه
بایــد در ایــن محــل هــا منــع شــده باشــند ( .)NASPHV 2009بــه
منظــور کاهــش دوچنــدان خطــر انتقــال بیمــاری مشــترک ،نبایــد بــه
حیوانــات اجــازه داد در محــل هایــی کــه غــذا آمــاده یــا مصــرف مــی
شــود حضــور داشــته باشــند(.)NASPHV 2009
بایــد بــرای بازدیــد کننــدگان ،سرپرســتان و یتیــم خانــه هــا اطالعاتــی
در مــورد بیمــاری هــای زئونــوز در دســترس باشــد .از آنجــا کــه وضعیت
ایمنــی یــک فــرد جــزو اطالعــات پزشــکی خــاص محســوب مــی شــود
نبایــد دربــاره ی آن پرســش کــرد؛ مــی تــوان بــه کمــک نشــانه هــا
و نوشــتارها بــا افــراد دارای نقــص سیســتم ایمنــی دربــاره ی خطــر
فزاینــده ی بیمــاری هــای زئونــوز ارتبــاط برقــرار کــرد .نوشــتارها بایــد
توصیــه نماینــد کــه افــراد دارای نقــص ایمنــی پیــش از بــه سرپرســتی
گرفتــن حیــوان خانگــی بــا متخصصیــن مراقبــت هــای بهداشــتی
مشــورت کننــد .اگــر ســوالی پرســیده مــی شــود ،کارکنــان پناهــگاه
بایــد افــراد را بــه دســتورالعمل هــای منتشــر شــده یــا ارائــه دهنــده
خدمــات بهداشــتی و درمانــی ارجــاع دهنــد (CDC 2009; PAWS
)2006
 -2آسیب های با واسطه ی حیوان
هــر ســاله میلیــون هــا انســان گزیــده ،خراشــیده شــده و یــا بــه
طریــق دیگــر توســط حیوانــات همــراه آســیب مــی بیننــد .در حالــی
کــه برآوردهــا بســیار متفــاوت انــد ،محققــان بــر ایــن نکتــه اتفــاق
نظــر دارنــد کــه رخدادهــای گزیدگــی تقلیــل شــرح داده شــده انــد و
گـ�زش حیوانـ�ات تهدیـ�د چشـ�مگیری بـ�ه سـلامت عمومـ�ی انـ�د (�Pa
 .)tronek 2009گــزش هــای کمتــری از گربــه هــا نســبت بــه ســگ
هــا گــزارش شــده اســت؛ امــا درصــد بســیار بیشــتری از گــزش هــای
گربــه در مقایســه بــا گــزش هــای ســگ عفونــی مــی شــوند (Garcia

rabies
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 .)1997عفونــت هــای گــزش و خــراش مــی تواننــد کمــی شــدید
شــوند ،حتــی اگــر آســیب بافتــی ناچیــز بــه نظــر برســد ،و حتــی
ممکــن اســت کشــنده باشــند .امــکان پیــش بینــی کــردن ایــن کــه
کدامیــک از آســیب هــا منجــر بــه عفونــت جــدی مــی شــوند غیــر
ممکــن اســت .پــس ،همــه ی افــراد آســیب دیــده بــا یــک حیــوان بایــد
پیگیــر اقدامــات پزشــکی باشــند.
هــاری یــک بیمــاری کشــنده اســت کــه در همــه ی ایالــت هــا بــه جــز
هاوایــی وجــود دارد ،و در بســیاری از کشــور هــای دنیــا شــایع اســت.
کارکنــان پناهــگاه الزام ـاً بایــد بتواننــد شــرایط بالقــوه قــرار گیــری در
معــرض هــاری را شناســایی کننــد و از قوانینــی کــه بــه گــزارش کــردن
و مدیریــت گــزش هــای انســانی و حیوانــی مربــوط مــی شــوند آگاه
باشــند .بــرای شناســایی قرارگیــری بالقــوه در معــرض هــاری ،از همــه
افــرادی کــه یــک حیــوان را تحویــل مــی دهنــد بایــد پرســیده شــود
کــه آیــا حیــوان در  10روز گذشــته کســی را گزیــده و یــا اخیــرا ً تمــاس
بــا حیوانــات حیــات وحــش داشــته اســت .همــه ی حیوانــات ورودی
بایــد بــرای زخــم هــای ناشــی از گــزش معاینــه شــوند؛ حیواناتــی کــه
بــه صــورت بالقــوه در معــرض هــاری قــرار گرفتــه انــد بایــد بــر اســاس
دســتورالعمل هــاری  NASPHV12و بــا مشــورت بــا متصدیــان
ســامت محلــی و ایالتــی مدیریــت شــوند (.)NASPHV 2008b
افــرادی کــه دائمـاً بــا حیوانــات همــراه یا حیــات وحــش کار مــی کنند،
بــه خاطــر خطــر قرارگیــری در معــرض بیمــاری بایــد علیــه هــاری و
طبــق توصیــه هــای شــورای مشــورتی در مــورد اعمــال ایمــن ســازی
واکســن هــای پیــش تماســی 13دریافــت نماینــد ( .)CDC 2008بــه
منظــور کمــک بــه کنتــرل هــاری حیوانــات در جامعــه ،پناهــگاه هــای
حیوانــات بایــد پیــش از یافتــن سرپرســت بــرای حیوانــات در هــر زمــان
ممکــن آنهــا را علیــه هــاری واکســینه کننــد یــا واکسیناســیون علیــه
هــاری حیوانــات را پــس از سرپرســتی الزامــی کننــد (NASPHV
.)2008b
بــه منظــور جلوگیــری از گــزش و دیگــر آســیب هــا بــا واســطه حیــوان،
همــه ی کارکنــان و داوطلبــان بایــد بــرای اصــول کار بــا حیــوان ،و
همچنیــن تشــخیص رفتارهــای بالقــوه خطرنــاک آمــوزش کافــی
دیــده باشــند .الزامــاً بایــد بــرای مدیریــت حیوانــات دارای مشــکل
رفتــاری سیاســت هــای روشــنی ایجــاد و بــه کار گرفتــه شــوند .قفــس
حیواناتــی کــه پرخاشــگر تشــخیص داده شــده انــد یــا بالقــوه خطرنــاک
هســتند الزام ـاً بایــد بــه وضــوح عالمــت گــذاری شــده و توصیــه بــه
احتیــاط نماینــد .ایــن حیوانــات بایــد بــه گونــه ای نگهــداری شــوند
کــه کارکنــان بتواننــد بــدون خطــر و برداشــتن حیــوان از محفظــه
ی اصلــی مراقبــت را فراهــم کننــد (مث ـ ً
ا بــا اســتفاده از ران هــای دو
بخشــی جــدا شــده بــا گیوتیــن ،14جعبــه هــای گربــه غیراهلــی) .محــل
نگهــداری کــه بــرای تمیــزکاری و مراقبــت روزانــه نیــاز باشــد ســگ هــا
15
را بــا چــوب حیــوان گیــر یــا گربــه هــا را بــا تــور یــا گــردن گیــر
درآورد غیرقابــل قبــول اســت؛ الزام ـاً بایــد محــل نگهــداری جایگزیــن
(مثــل قفــس هــای دوبخشــی یــا جعبــه هــای گربــه غیراهلــی) بــرای
ایــن حیوانــات فراهــم شــود .عمــوم بایــد از تمــاس بــا حیوانــات بالقــوه
خطرنــاک منــع شــوند .دسترســی بــه نواحــی ای کــه حیوانــات بالقــوه
خطرنــاک نگهــداری مــی شــوند بایــد محــدود شــده باشــد؛ هنگامــی
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دستورالعمل های استاندارد برای مراقبت در پناهگاه های حیوانات

محل نگهداری که برای
تمیزکاری و مراقبت روزانه
نیاز باشد سگ ها را با
چوب حیوان گیر یا گربه
ها را با تور یا گردن گیر
درآورد غیرقابل قبول است؛
الزاماً باید محل نگهداری
جایگزین برای این حیوانات
فراهم شود.

الزاماً باید پیش از در نظر
داشتن سکونت دوباره ی
یک حیوان با تاریخچه ی
گزش یا رفتارهای خطرناک
تحقیقی کامل از شرایط
افراد انجام گیرد.

استفاده روزمره از آنتی
بیوتیک ها برای پیشگیری
از عفونت در حیوانات سالم
غیر قابل قبول است و الزاماً
هیچ گاه نباید به عنوان
جایگزینی برای مدیریت
خوب سالمت حیوان
استفاده شود.
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کــه دسترســی بــه آن هــا الزامــی اســت بایــد یکــی از کارکنــان
بازدیدکننــدگان را همراهــی کنــد.
حیواناتــی کــه خطرنــاک تصــور مــی شــوند نبایــد ســکونت دوبــاره
بیابنــد .الزامـاً بایــد پیــش از در نظــر داشــتن ســکونت دوبــاره ی یــک
حیــوان بــا تاریخچــه ی گــزش یــا رفتارهــای خطرنــاک تحقیقــی کامــل
از شــرایط افــراد انجــام گیــرد .آن حیواناتــی کــه رفتــار مشــکوک دارنــد
بایــد توســط افــراد آمــوزش دیــده و مجــرب در رفتارشناســی حیوانــات
مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد .همــه مشــکالت رفتــاری بایــد ثبــت شــده
و پیــش از بــه سرپرســتی گرفتــه شــدن بــا سرپرســتان احتمالــی در
میــان گذاشــته شــود؛ همچنیــن بایــد توصیــه هــای مدیریتــی آن را
در اختیــار قــرار داد.
 -3بیماری های نوپدید و مقاومت ضدمیکروبی
بیمــاری هــای نوپدیــد و بــاز پدیــد (مثــل ویــروس آنفوالنــزا ســگ
ســانان 16و کلیســی ویــروس سیســتمیک بدخیــم گربــه ســانان)17
در پناهــگاه هــا شــناخته شــده انــد (Crawford 2005; Hurley
 )2004c; Schorr-Evans 2003چــون در حــدود  %75بیمــاری
هــای عفونــی کــه انســان هــا را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد منشــاء
حیوانــی دارنــد ( ،)Taylor 2001پناهــگاه هــای حیوانــات بایــد
بــر عالئــم غیرعــادی یــا شــدید بیمــاری نظــارت کننــد .تشــخیص
زودهنــگام مــی توانــد در بــه حداقــل رســاندن اثــر یــک بیمــاری
نوپدیــد بــر روی ســامت حیــوان و انســان نقــش مهمــی ایفــا کنــد.
مراقبــت از چندیــن گونــه ،نگهــداری حیوانــات بــا منشــاءهای مختلــف،
و ورود مکــرر حیوانــات جدیــد بــه داخــل جمعیــت مــی توانــد یــک
محیــط مناســب بــرای جهــش و گســترش عوامــل بیمــاری زا ایجــاد
کنــد ( .)Pesavento 2007بایــد از تفکیــک گونــه هــا ،مدیریــت
مناســب جمعیــت ،و نظافــت مناســب بــرای کاهــش خطــر ایجــاد
بیمــاری هــای جدیــد اســتفاده نمــود.
ایجــاد و گســترش مقاومــت ضدمیکروبــی یــک نگرانــی جــدی در
پناهــگاه هــای حیوانــات اســت .باکتــری هــا قادرانــد نســبت بــه
داروهــای خــاص مقاومــت ایجــاد کننــد .در برخــی مــوارد ،ایــن
canine influenza virus

16

virulent systemic feline calicivirus

17

مقاومــت مــی توانــد بــه دیگــر باکتــری هــا ،از جملــه آنهایــی کــه در
انســان و هــم حیوانــات عفونــت ایجــاد مــی کننــد منتقــل شــود .یــک
همــه گیــری ســالمونال مقــاوم بــه چندیــن دارو در یــک پناهــگاه در
 49مــورد بیمــاری تاییــد شــده ایجــاد کــرد و در  10مــورد در انســان
بــه بســتری بیمارســتانی منجــر گشــت ()Hurley 2004b؛ پاســخ
بــه همــه گیــری شــامل تعطیلــی محــل بــرای دوره ای از زمــان مــی
گردیــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه اســتافیلوکوکوس اورئــوس مقــاوم بــه
متیســیلین ( ،)18MRSAاگرچــه در اصــل یــک عامــل بیمــاری زای
انســانی اســت ولــی مــی توانــد محیــط هــای عمومــی و چندیــن گونــه
ی حیوانــی از جملــه ســگ هــا و گربــه هــا را آلــوده کنــد (Baptiste
 .)2005; Weese 2005a, 2005bاســتفاده ی روزمــره از آنتــی
بیوتیــک هــا بــرای پیشــگیری از عفونــت در حیوانــات ســالم غیرقابــل
قبــول اســت و الزامــاً هیــچ گاه نبایــد بــه عنــوان جایگزینــی بــرای
مدیریــت خــوب ســامت حیــوان از آن هــا اســتفاده شــود (AAFP/
( .)AAHA 2006بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد درمــان دارویــی
بــه بخــش طــب بهداشــتی و ســامت جســمی مراجعــه کنیــد).

نتیجه

مولفیــن امیدوارنــد کــه پناهــگاه هــا و جوامــع مرتبــط ،بــه ایــن
نوشــتار بــرای اطمینــان از اینکــه همــه حیوانــات در پناهــگاه هــا در
هــر کجــا کــه باشــند تحــت مراقبــت مناســب و خیرخواهانــه هســتند
توجــه کننــد ،صــرف نظــر از هــدف یــا شــرایط پناهــگاه دســتورالعمل
هــای اســتاندارد مراقبــت در پناهــگاه هــای حیوانــات بــه عنــوان
وســیله مفیــدی بــرای پناهــگاه هــا و جوامــع بــرای بازنگــری مراقبــت
حیــوان ،تشــخیص حــوزه هایــی کــه نیــاز بــه بهبــود دارنــد ،تخصیــص
منابــع و اجــراء راه حــل هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا رفــاه بــه
حداکثــر رســیده ،مهریــن کشــی بــه حداقــل و از رنــج کشــیدن حیــوان
جلوگیــری شــود .انجمــن دامپزشــکان پناهــگاه ( )ASVانتقــادات و
پیشــنهادات وارد بــر ایــن توصیــه هــا را بازنگــری کــرده و ایــن نوشــتار
را بــه صــورت دوره ای و بــا در دســترس قــرار گرفتــن اطالعــات
تکمیلــی اصــاح مــی نمایــد.

)methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA
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دستورالعمل های استاندارد برای مراقبت در پناهگاه های حیوانات

فهرست واژگان

 -Analgesicداروی بی حسی

) -Intravenous (IVتزریق داخل رگ

 -Animal Welfare Actدر ســال  1966بــه صــورت قانــون
درآمــد .تنهــا قانــون فــدرال در ایــاالت متحــده اســت کــه بــر شــیوه
کار ،عرضــه ،انتقــال ،و فروشــندگان حیواناتــی کــه در تحقیقــات
اســتفاده مــی شــوند نظــارت مــی کنــد .ایــن قانــون شــامل پناهــگاه
هــا نمــی شــود.

 -Inventoryتعــداد حیوانــات تحــت مراقبــت پناهــگاه از ورود تــا
خــروج؛ سرشــماری

 -Antimicrobialمــاده ای کــه موجــب مــرگ یــا ممانعــت از رشــد
عوامــل بیمــاری زا همچــون باکتــری ،قــارچ ،یــا تــک یاختــه ،و نیــز
نابــودی ویــروس هــا مــی شــود.
 -Bioactiveهر آنچه بر روی بافت زنده اثرگذاری دارد.
 -Circadian Rhythmچرخــه ای  24ســاعته در فرایندهــای
زیســتی حیوانــات ،غالبــاً بــرای عنــوان چرخــه هــای روشــنایی و
تاریکــی اســتفاده مــی شــود.
 -Cohortگروهی که باهم حرکت می کنند.
 -Depopulationکاهــش چشــمگیر جمعیــت حیوانــات بواســطه ی
مهریــن کشــی در پناهــگاه.
 -Disinfectionفراینــدی کــه اغلــب عوامــل بیمــاری زا را در یــک
محیــط معیــن از بیــن مــی بــرد .مــاده ی ضدعفونــی کننــده در محیــط
پناهــگاه معمــوال یــک مــاده ی شــیمیایی اســت.
 -Endotoxinمــواد آزاد شــده توســط تمــام یــا بخشــی از باکتــری،
کــه مــی توانــد بــر روی حیوانــات و انســان اثــرات ســمی داشــته باشــد.
 -Enrichmentفراینــدی بــرای رفــع نیازهــای رفتــاری حیوانــات
بواســطه بهبــود محیــط یــا مراقبــت رفتــاری (مثــ ً
ا ،اســباب بــازی،
محــل نشســتن ،تخــت خــواب ،محــل هــای اختفــاء ،و غیــره).
 -Euthanasiaایجــاد مــرگ در حیــوان بــه کمــک روش هــای
خیرخواهانــه .در ایــن نوشــتار مهریــن کشــی بواســطه ی تزریــق داخــل
رگــی یــا داخــل صفاقــی محلــول ســدیم پنتوباربیتــال انجــام می شــود.
 -Fomiteشــیء کــه مــی توانــد بــا عوامــل بیمــاری زا آلــوده شــده
و آن هــا را از حیوانــی بــه حیــوان دیگــر انتقــال دهــد( .مث ـ ً
ا دســت
هــا ،البســه ،وســایل)
 -Group-housingقــراردادن چندیــن حیــوان در یــک محفظــه ی
اصلــی
 -Incubation periodدوره زمانــی از هنگامــی کــه یــک حیــوان
توســط یــک عامــل بیمــاری زا آلــوده مــی شــود تــا آغــاز عالئــم
بیمــاری.
 -Infectious doseتعــداد عوامــل بیمــاری زا مــورد نیــاز بــرای
ایجــاد عفونــت و بیمــاری.
 -Intakeزمان پذیرش حیوانات به داخل پناهگاه.
) -Intracardiac (ICتزریق داخل قلب
) -Intramuscular (IMتزریق داخل عضله
) -Intraperitoneal (IPتزریق داخل صفاق یا شکم
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 -Isolationناحیــه ای تفکیــک شــده در پناهــگاه کــه بــرای نگهداری
و درمــان حیوانــات بیمــاران اســتفاده می شــود.
 -Length of Stayمــدت زمانــی کــه یــک حیــوان از ورود تــا
خــروج تحــت مراقبــت پناهــگاه اســت.
 -Long-termبــه بخــش «شــیوه اســتفاده از ایــن نوشــتار» مراجعــه
شو د .
 -Neuterبرداشتن بیضه ها در حیوان نر
 -Off-label use of medicationاســتفاده از یــک دارو بــه هــر
طریقــی کــه مقصــود شــرکت ســازنده نیســت.
 -OSHAاداره ایمنــی و ســامت محــل کار ؛آژانســی فــدرال کــه
وظیفــه اجــرا قوانیــن ایمنــی و ســامت را بــه عهــده دارد.
 -Pathogenعاملــی زیســتی کــه مــی توانــد در یــک حیــوان موجــب
ایجــاد بیمــاری شــود.
 -Primary enclosureناحیــه ای محــدود کــه بــرای محصــور
کــردن حیــوان بــکار مــی رود همچــون قفــس ،ران ،کنــل ،اصطبــل ،یــا
پــن .در اغلــب محیــط هــای پناهــگاه جاییســت کــه یــک حیــوان غــذا
مــی خــورد ،میخوابــد ،و بیشــتر زمــان خــود را در آن ســپری مــی کنــد.
 -Quarantineناحیــه ای جــدا در پناهــگاه کــه بــرای نظــارت بــر
بیمــار شــدن حیوانــات در مدتــی خــاص اســتفاده مــی شــود.
 -Random mixingگــروه بنــدی اتفاقــی حیوانــات بــا منشــاء
متفــاوت
 -Re-homeسپردن حیوان به سرپرست یا نگهداری خانگی
 -Roundsقــدم زدن در پناهــگاه بــه منظــور مشــاهده و نظــارت
ســامت ،رفــاه ،وضعیــت و نیــاز هــای هــر حیــوان.
 -Sanitationانجــام تمیــزکاری و ضدعفونــی بــه منظــور دفــع
کثافــات ،کنتــرل و از بیــن بــردن عوامــل بیمــاری زا در محیــط.
 -Socializationفراینــد آشــنا کــردن حیوانــات بــا طیفــی از
محــرک هــا ،از جملــه تمــاس مســتقیم بیــن انســان و حیوانــات در
دوره ی حســاس ابتــدای رشــد ؛همچنیــن میتوانــد بــرای حیواناتــی بــا
هــر ســن کــه بــا یکدیگــر زمــان میگذراننــد اســتفاده شــود.
 -Spayبرداشــتن تخمــدان هــا در حیــوان مــاده؛ ممکــن اســت شــامل
برداشــتن رحــم نیــز بشــود.
 -Sterilizationاز بیــن بــردن همــه ی عوامــل بیمــاری زا بــه کمــک
حــرارت یــا مــواد شــیمیایی؛ در متــن ایــن نوشــتار برای ســترون ســازی
بواســطه ی جراحــی (عقیــم یــا اختــه ســازی) نیــز بــه کار رفتــه اســت.
 -Stereotypic behaviorsرفتارهــای تکــراری کــه در محفظــه
ی اصلــی مشــاهده مــی شــود و معمــوالً نشــانگر اســترس هســتند
همچــون دایــره زدن ،بــه هــوا پریــدن ،گام زدن.
 -Stressorهر عاملی که موجب استرس شود.

فهرست واژگان

) -Subcutaneous (SCتزریق زیر پوستی

دامپزشــکی یــا دانشــجوی دامپزشــکی.

 -Surveillanceنظــارت بــر جمعیــت بــه منظــور مشــاهده ی
تغییــرات در ســامت ،رفتــار ،یــا رفــاه حیــوان.

 -Veterinary supervisionدامپزشــکی کــه بــر اعمــال تعییــن
شــده نظــارت و راهنمایــی مــی نمایــد ؛ممکــن اســت در کارهــای
روزانــه شــرکت نمایــد یــا در محــل حضــور داشــته باشــد.

 -Tetheringبســتن حیوانــات بــا طنــاب ،زنجیــر یــا دیگــر وســایل
بــه نقطــه ای ثابــت بــا هــدف محــدود کــردن حرکــت آن هــا.
 -Veterinary professionalیــک دامپزشــک ،تکنســین

 -Zoonoticهــر نــوع بیمــاری کــه قابلیــت انتقــال از حیوانــات بــه
انســان را داشــته باشــد.
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