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Słowo od tłumacza
W polskim ustawodawstwie istnieją ustawy i hierarchicznie niższe akty prawne odnoszące się do problemu
przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz działalności
schronisk, jednak są one w zdecydowanej większości zbyt
ogólne lub wręcz lakoniczne, aby mogły w sposób dobry
opisać wymagania konieczne do zapewnienia dobrej jakości
opieki oraz dobrostanu zwierząt znajdujących się w schroniskach. Przetłumaczenie „Wytycznych dla standardów opieki
w schroniskach dla zwierząt” na język polski jest szansą na
zwiększenie w Polsce dostępności do tego kilkudziesięciostronicowego dokumentu referencyjnego. To z kolei może
przyczynić się nie tylko do poprawy warunków życia tysięcy
zwierząt znajdujących się pod opieką polskich schronisk, ale
również do lepszej kultury pracy i jej bezpieczeństwa.
Choć ASV – organizacja, dzięki wysiłkowi której
powstał niniejszy dokument – ma charakter międzynarodowy,
„Wytyczne dla standardów opieki w schroniskach dla
zwierząt” bazują głównie na doświadczeniach i realiach
amerykańskich, podpartych często sytuacją lub przepisami
obowiązującymi w innych krajach anglosaskich, takich jak
Kanada, Nowa Zelandia, czy Wielka Brytania. W tekście
oryginału objawia się to czasem bardzo typowo (w postaci
np. amerykańskiego systemu miar), ale również w sposób,
jaki nieuważnemu albo nieposiadającemu wystarczającej
wiedzy czytelnikowi mógłby zasugerować możliwość działania
w niezgodzie z obowiązującym w Polsce prawem (dotyczy to
szczególnie czynności, których wykonanie możliwe jest tylko
przez lekarza weterynarii). Z tego powodu wymienię tu
najważniejsze akty prawne odnoszące się do problematyki
bezdomności zwierząt i działalności schronisk w Polsce:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
4. Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 23
czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.
5. Instrukcja GLW z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie
postępowania PLW przy przeprowadzaniu kontroli
schronisk dla zwierząt.
6. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych
dla zwierząt.
7. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
8. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 października
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów
transportu zwierząt.
9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004
r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu
i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy
64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr
1255/97.

Starałem się możliwie wiernie przetłumaczyć tekst
oryginału, co jest o tyle istotne, że został on napisany
specyficznym językiem, kładącym wyjątkowy nacisk na zaledwie kilka słów określających, co w schroniskach jest konieczne,
pożądane, opcjonalne lub wykluczone. Również ingerencja
w ogólnie pojęty wygląd polskiej wersji „Wytycznych” została
ograniczona do minimum, tak aby zachować przejrzystą
formę oryginału. Najbardziej istotne różnice dotyczą przeniesienia przypisów (często bardzo długich) z nawiasów w tekście
na dół strony oraz podkreślenia wspomnianych, nakierowujących na najważniejsze aspekty, słów. W tej drugiej
czynności posiłkowałem się opublikowaną przez ASPCA na
podstawie „Wytycznych” specjalną lista kontrolną („Shelter
Care Checklists: Putting ASV Guidelines Into Action”
https://aspcapro.org/sites/default/files/ASPCA_asv_fillable_20
15.pdf ) z zastrzeżeniem, że w kilku miejscach nie pokrywania
się ich ze źródłem, obstawałem przy wersji pierwowzoru.
We wrześniu 2020 r. w Warszawie miał odbyć się
kongres WSAVA, któremu miały towarzyszyć m.in. warsztaty
z dziedziny schroniskowej medycyny weterynaryjnej, połączone z zajęciami terenowymi w warszawskim Schronisku na
Paluchu (którego pracownikiem jestem). Z tej przyczyny Polskie
Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, współorganizator kongresu, poprosiło mnie na początku 2020 r.
o przygotowanie tłumaczenia „Wytycznych”. Pandemia
COVID-19 uniemożliwiła jednak organizację wydarzenia
w tradycyjnej formie i w dogodnej dla polskich lekarzy weterynarii lokalizacji. Mam nadzieję, że niniejsze tłumaczenie chociaż w niewielkim stopniu zrekompensuje tę stratę wszystkim
koleżankom i kolegom zainteresowanym schroniskową medycyną weterynaryjną oraz innym osobom zajmującym się
problematyką bezdomności zwierząt i schronisk. Zachęcam
również do śledzenia wieści od ASV, gdyż wiadomo, że w przygotowaniu jest druga (uaktualniona) wersja „Wytycznych”.
lek. wet. Mateusz Miedzik
Warszawa, styczeń 2021 r.
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Wytyczne dla standardów opieki w schroniskach dla zwierząt

Kiedy po raz pierwszy wydano „Wytyczne dla
standardów opieki w schroniskach dla zwierząt” (w skrócie
„Wytyczne”)
Stowarzyszenia
Schroniskowych
Lekarzy
Weterynarii (Association of Shelter Veterinarians, ASV),
oczekiwaliśmy, że zostaną postawione nam pytania dlaczego
w ogóle te wytyczne zostały określone, jak będą stosowane
oraz jak wpłyną na społeczność osób dbających
o humanitarne traktowanie zwierząt oraz ich dobrostan.
Przedstawiciele amerykańskich organizacji prozwierzęcych
(the National Federation of Humane Society – NFHS, the
Society of Animal Welfare Administrators – SAWA, the National
Animal Control Association – NACA, the American Society for
the Prevention of Cruelty to Animals – ASPCA, the Humane
Society of the United States – HSUS) spotkali się z członkami
ASV-autorami “Wytycznych”, aby omówić ich intencje oraz
cele, jakie miały przyświecać tej publikacji. Niniejsza
przedmowa ma za zadanie wyjaśnić te rzeczy.
Warto zaznaczyć, że każda z wymienionych powyżej
organizacji jest współautorem niniejszej przedmowy i zgadza
się z duchem i celami „Wytycznych”, zarówno w trosce
o zwiększenie standardu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz z chęci stworzenia mapy drogowej, która pomogłaby
instytucjom
(schroniskom)
w bieżącej
samoocenie
i doskonaleniu. Staramy się ujednolicić i ulepszyć programy
opieki nad zwierzętami i wierzymy, że „Wytyczne”, dzięki
skupieniu na spełnieniu wymagań pojedynczego zwierzęcia
z uwzględnieniem potrzeb populacji zwierząt oraz dzięki
wskazówkom w ustalaniu priorytetów niezbędnych zmian bez
względu na wielkość instytucji, pomogą każdej z nich
w osiągnięciu ważnych dla nich celów.
W czasie wydawania obecnej wersji „Wytycznych”
ASV przygotowała „Najczęściej zadawane pytania”
podsumowane
poniżej.
Zainteresowanych
odsyłamy
do pełnego dokumentu (ASV Guidelines’ FAQ’s).
Dlaczego ASV stworzyła „Wytyczne”? Do tej pory żadna
z amerykańskich agencji federalnych, ani żaden amerykański
akt sądowy nie uregulował zasad opieki i utrzymania
dobrostanu w schroniskach dla bezdomnych zwierząt
towarzyszących. Celem przyświecającym ASV było dostarczenie informacji, które pomogą każdej instytucji zajmującej
się opieką nad zwierzętami spełnić potrzeby bytowe i behawioralne ich podopiecznych. „Wytyczne” zostały stworzone by
zapewnić narzędzie umożliwiające wszelkim społecznościom
i organizacjom prozwierzęcym, niezależnie od ich wielkości,
określenie minimalnych standardów opieki oraz dobrych
i niedopuszczalnych praktyk. ASV dąży do stworzenia poradnika, który mógłby być rozwijany wraz ze wzrostem wiedzy
na temat najlepszych sposobów sprawowania opieki nad
zwierzętami w schroniskach dla zwierząt.

VI

Jak opracowywano „Wytyczne”? ASV wyznaczyła grupę
osób, która miała za zadanie wykonać szeroki i wyczerpujący
przegląd
literatury
w
celu
opracowania
solidnie
podbudowanej „białej księgi” określającej standardy opieki
nad zwierzętami przebywającymi pod opieką instytucji
lub organizacji prozwierzęcych.
Co to jest Pięć wolności i dlaczego „Wytyczne” są oparte na
tej idei? Fundamentem „Wytycznych” jest Pięć wolności
opracowanych w 1965 roku w Wielkiej Brytanii. ASV uważa,
że są one obecnie powszechnie uznane, jako mające szerokie
zastosowanie w sprawowaniu opieki nad różnymi gatunkami
zwierząt i traktujące o ich potrzebach w sposób stały bez
względu na okoliczności.
Do kogo „Wytyczne” mają zastosowanie? „Wytyczne”
powinny być stosowane w zasadzie w każdym przypadku
sprawowania opieki nad zwierzętami towarzyszącymi
w grupach lub większych populacjach, zarówno w tradycyjnych schroniskach dla zwierząt, azylach (sanktuariach),
jak i w domach tymczasowych.
W jaki sposób w „Wytycznych” określono pewne rozwiązania
w schronisku jako dobre albo złe? Słowo „niedopuszczalne”
(„nieakceptowalne”) używane jest jako wskazujące na
konieczność bezzwłocznego zaniechania danego aspektu
pracy schroniska w celu zapewnienia akceptowalnego
poziomu sprawowania opieki. Słowo „musi” (także podobne:
„niezbędne”, „konieczne”, „wymagane”, „trzeba”, ale również „nie można” itp.) informuje o tym, że bez spełnienia tego
wymagania, zapewnienie minimalnego humanitarnego
poziomu opieki nie będzie możliwe. Słowo „powinno”
(„zalecane”, także „nie powinno” itp.) wskazuje na wyraźną
rekomendację. Najlepsze rozwiązania określane są słowami
„idealnie” lub „najlepsze”. Autorzy zdają sobie sprawę,
że idealne i najlepsze rozwiązania są zawsze pożądane,
jednak jednocześnie mają świadomość, że nie każda
instytucja jest w stanie wdrożyć je, nie biorąc pod uwagę
innych okoliczności. Wobec tego schroniska powinny dążyć
do spełnienia idealnych rozwiązań wszędzie tam, gdzie jest to
możliwe, spełniając przynajmniej wszystkie „konieczne”
i unikając pozostawiania jakichkolwiek „niedopuszczalnych”.
Jak szybko schroniska powinny wprowadzać zmiany? Pewne
korekty można spełnić prędko i łatwo, jednak inne zmiany
mogą wymagać wykonania fizycznych zmian w budynkach,
przeprowadzenia szkoleń czy zaawansowanego planowania.
Pierwszym krokiem w każdym schronisku powinno być wskazanie i naprawienie wszelkich niedopuszczalnych rozwiązań.
Wprowadzanie pozostałych udoskonaleń opartych na „Wytycznych” powinno być stopniowym i przemyślanym procesem, zapewniającym maksimum korzyści dla zwierząt. W miarę
dokonywania zmian, należy zwrócić szczególną uwagę na

Przedmowa

zwiększanie jakości pobytu podopiecznych w schronisku
i zdolności samego schroniska do ratowania życia.
Czego
„Wytyczne”
nie
uwzględniają?
„Wytyczne”
Rekomendują schroniskom wykonanie pewnych czynności
w różnych aspektach ich działania. Nie są jednak
podręcznikiem wprowadzania tych zmian. Prawidłowe
wdrożenie „Wytycznych” z pewnością będzie się znacznie
różnić dla różnych schronisk i zależeć będzie od ich własnych
możliwości i zasobów.
W jaki sposób „Wytyczne” mają pomóc schroniskom? ASV
i organizacje będące współautorami niniejszej przedmowy
mają nadzieję, że „Wytyczne” posłużą jako oparta
na dowodach podstawa i wsparcie dla wszystkich organizacji
i instytucji prozwierzęcych bez względu na ich rozmiary,
strukturę czy wyznawaną filozofię, i którym zależy na zapewnieniu humanitarnej opieki ich podopiecznym. Mamy nadzieję, że „Wytyczne” posłużą jako zachęta dla bieżącej
samooceny i doskonalenia oraz że zapewnią podstawę,
dzięki której schroniska będą mogły starać się o uzyskanie
zasobów koniecznych do zapewnienia najlepszej możliwej
opieki swoim zwierzętom.

ASV zna już przypadki schronisk, które użyły
„Wytycznych” jako bazy dla wprowadzenia bezkosztowych
lub niskokosztowych udoskonaleń. Wspieramy chęć ASV do
dokumentowania takich przypadków i dzielenia się nimi,
ponieważ może to pomóc innym schroniskom, zrozumieć jak
przeprowadzić zmiany sprawnie i ekonomicznie. Przykłady
można znaleźć w czasopiśmie Animal Sheltering w serii
artykułów zatytułowanych Getting Real. Poniżej dwa z takich
artykułów:
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_hum
ane.pdf

Samoocena organizacji
Wydanie „Wytycznych” jest okazją do dialogu
między organizacjami prozwierzęcymi, refleksji oraz, co najważniejsze, do działania. Jest to również szansa dla schronisk
do dokładnej oceny aktualnych rozwiązań i procedur,
zidentyfikowania co można poprawić w celu polepszenia bytu
zwierząt oraz do stałego sprawdzania własnej zdolności do
utrzymywania podopiecznych w lepszych warunkach.

Ustalenie priorytetów i wdrażanie zmian
Sytuacja każdego schroniska i każdej społeczności
jest inna. Dlatego plan i sam proces wdrażania zmian
proponowanych przez „Wytyczne” powinien brać pod uwagę
możliwości poszczególnych jednostek. Jak wspomnieliśmy
wcześniej, „Wytyczne” nie są podręcznikiem i każde schronisko
musi wypracować swój model maksymalizowania zdolności
sprawowania lepszej opieki nad zwierzętami w oparciu
o „Wytyczne”.
Ustalenie priorytetów i planu powinno być pierwszym
zadaniem każdej instytucji zajmującej się opieką nad
zwierzętami. Pierwszym logicznie nasuwającym się krokiem jest
przejrzenie niniejszych wskazówek w celu znalezienia
występujących we własnym schronisku rozwiązań określonych
tu jako „niedopuszczalne” i rozwiązanie ich problemu
najszybciej jak to tylko możliwe. Kolejnym krokiem powinno
wprowadzenie rozwiązań określonych jako „konieczne”.
Te dwa pierwsze kroki dotyczą spełnienia minimum, które
powinno być osiągnięte w każdym schronisku. Jak wspomniano wcześniej w tej przedmowie i w samych „Wytycznych”
różnice i wyzwania stojące przed każdym ze schronisk wpłyną
na zdolność i prędkość wprowadzania zmian.

Autorzy Przedmowy:
The National Federation of Humane Societies (NFHS)
The Society of Animal Welfare Administrators (SAWA)
The National Animal Control Association (NACA)
The American Society for Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA)
The Humane Society of the United States (HSUS)

Kolejne przypadki można znaleźć również na stronie
internetowej ASV: www.sheltervet.org , natomiast ASPCA Pro
zapewnia dostęp do webinariów na niektóre z poruszanych
w „Wytycznych” tematów:
http://www.aspcapro.org/webinar-series-guidelines-forstandards.php
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Wprowadzenie
Stowarzyszenie Schroniskowych Lekarzy
Weterynarii (ASV; The Association of Shelter
Veterinarians) jest międzynarodową organizacją, której misją jest, dzięki postępowi
w schroniskowej medycynie weterynaryjnej,
poprawa stanu zdrowia i dobrostanu zwierząt
przebywających w schroniskach. Niniejszy
dokument jest owocem pracy rozpoczętej przez
ASV w 2008 r. i odpowiedzią na wcześniejszy
brak podobnych publikacji.
Pierwszym
etapem
przygotowania
„Wytycznych” było zebranie grupy mającej
określić zakres projektu. W celu zgromadzenia
jak największej ilości danych przeprowadzono
gruntowny
przegląd
literatury
naukowej
dotyczącej utrzymywania psów i kotów w dużych skupiskach oraz opieki i dobrostanu takich
zwierząt. Członkowie grupy spędzili następnie
dwa lata na pisaniu niniejszego dokumentu.
W niektórych przypadkach odpowiedzi na
zadawane
pytania nie były
dostępne
w literaturze i zostały opracowane na podstawie wspólnej opinii autorów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby
zbalansować naukowe podejście do dobrostanu zwierząt i ukształtować je do postaci
praktycznych i realistycznych rekomendacji dla
schronisk. Główną zasadą, którą się kierowaliśmy, było przede wszystkim potrzeby zwierząt
i pozostaje ona zawsze taka sama bez znaczenia na typ czy misję organizacji i wyzwania, jakie

wiązać się mogą ze spełnieniem tych potrzeb.
Schroniskowa medycyna weterynaryjna, tak jak
inne działy weterynarii, stale się rozwija. Badania
i doświadczenie kliniczne ciągle dostarczają
nowych informacji dla opiekunów zwierząt,
które muszą być brane pod uwagę, gdy ma się
na celu zapewnienie prawdziwie humanitarnej
opieki.
Reguły
opieki
nad
zwierzętami
uznawane jeszcze kilka lat temu za właściwe
mogą nie być już uznawane za efektywne
lub humanitarne, więc schroniska powinny mieć
to na uwadze, aby być w gotowości do rewizji
swoich rozwiązań.
„Wytyczne dla standardów opieki
w schroniskach dla zwierząt” były tworzone jako
dokument żyjący, który będzie okresowo sprawdzany i poprawiany. Praca ta nie próbuje
podawać gotowych, konkretnych instrukcji,
ponieważ te powinny zostać skrojone do
indywidualnych potrzeb danego schroniska.
Na jej końcu znajdują się jednak odnośniki,
których można użyć w celu uzyskania szczegółowych informacji. Największą nadzieją i życzeniem autorów jest, by niniejszy dokument,
poprzez zapewnienie naukowych i humanitarnych wskazówek, przysłużył się schroniskom dla
zwierząt i tym wszystkim osobom, którzy się
nimi opiekują.
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W Stanach Zjednoczonych historia
opieki nad bezdomnymi, niechcianymi i porzucanymi zwierzętami sięga czasów założenia
pierwszych dużych schronisk dla zwierząt
w Nowym Jorku, Bostonie oraz Filadelfii pod
koniec XIX wieku. Większość schronisk miała
początkowo w ramach programów kontroli
populacji zwierząt za zadanie jedynie przetrzymywanie dużej liczby psów przez krótki czas.
Ta misja kierowała pracą i kształtem jaki
przyjmowały schroniska przez niemal 100 lat.
Od tego czasu opieka nad bezdomnymi
zwierzętami znacznie się zmieniła.
Schroniska i podobne instytucje istnieją
obecnie dla niemal każdego gatunku zwierząt
towarzyszących lub użytkowych (np. królików,
ptaków, gryzoni, koni, bydła), a także dla
zwierząt egzotycznych. Podmioty świadczące
usługi takiej opieki nad zwierzętami to zarówno
jednostki duże, ugruntowane i ze znacznymi
zasobami, jak i stworzone oddolnie grupy, sieci
luźno powiązanych ze sobą osób lub nawet
osoby działające samotnie. Wachlarz ich usług
jest równie zróżnicowany i zawiera tradycyjne
schroniska swobodnie przyjmujące zwierzęta,
dożywotnie azyle (sanktuaria) i hospicja, domowe sieci ratownicze i domy zastępcze,
programy transportu zwierząt opierające się na
komunikacji przez Internet, ośrodki terapii
behawioralnej, schroniska przyjmujące zwierzęta z ograniczeniami, schroniska nie poddające eutanazji zwierząt zdrowych (tzw. no-kill
shelters – przyp. tłum.), rozwinięte agencje
adopcyjne oraz podmioty, które można
zakwalifikować do kilku tych grup. W niniejszym
dokumencie termin schronisko dotyczyć będzie
wszelkich wymienionych właśnie instytucji.
W Stanach Zjednoczonych, w odróżnieniu od przypadku laboratoriów badawczych czy
ogrodów zoologicznych, opieka nad zwierzętami w schroniskach pozostaje nieustandaryzowana i nieuregulowana na poziomie krajowym.
Chociaż w 2010 r. co najmniej 18 stanów
wymagało dla schronisk zarejestrowania albo
uzyskania licencji, a sześć (częściowo tych
samych) wymagało utworzenia przy nich rady
Griffin 2006; Stephen 2005
Dinnage 2009, Edinboro 2004
3
Beerda 1997, 1999a, 1999b, 2000; Griffin 2006;
Hennessy 1997; Halt 2010; Hubrecht 1992;
1
2

2

doradczej, te regulacje nie są spójne i często są
nienależycie monitorowane na poziomie stanowym lub lokalnym.

1. Wyzwania w zapewnianiu dobrostanu.
Zróżnicowana i podzielona natura sieci
schronisk dla zwierząt połączona z brakiem
spójnego uregulowania sprawiła, że trudne jest
zapewnienie właściwej opieki zwierzętom
schroniskowym. Trudność ta potęgowana jest
przez dodatkowe wyzwania.
Ciągle przybywa literatury zawierającej
długą listę czynników stresujących zwierzęta
przybywające do schroniska (np. opuszczenie
znanego środowiska, ograniczenie wolności,
nowe dźwięki, zapachy, obecność obcych
zwierząt oraz ludzi). Tak jak w przypadku ogrodów zoologicznych, gospodarstw rolnych (ferm)
i laboratoriów badawczych, w schroniskach
zwierzęta również mogą być narażone na nudę,
frustrację, izolację, być pozbawione możliwości
zaspokojenia potrzeb społecznych właściwych
dla ich gatunku oraz być narażone na innego
rodzaju stresory wynikające z ograniczenia
wolności1. Przedłużający się pobyt również
został wyraźnie wskazany jako czynnik ryzyka
w rozwoju chorób zwierząt w schroniskach2.
Wiele placówek, które zostały zaprojektowane w przeszłości tylko dla krótkotrwałego
przetrzymywania bezpańskich zwierząt, jest
obecnie słabo przystosowanych do zapewnienia zwierzętom potrzeb bytowych i behawioralnych3. Wiele czynników przyczynia się do
wydłużenia pobytu w schronisku. W dużej liczbie
placówek istnieje duże ryzyko zamknięcia
zwierząt na długie miesiące albo nawet całe
życie w warunkach nieodpowiadających
standardom, co dodatkowo zwiększa obawy
o ich dobrostan. Problemy te były rozpoznawane przez środowisko zoologiczne przez wiele
lat4 i stoją teraz również przed schroniskami.
W latach 1995-2010 nastąpił w USA
gwałtowny wzrost oddolnych inicjatyw zajmujących się bezdomnymi zwierzętami. Zwiększenie liczby osób pracujących na polu bezdomności zwierząt niewątpliwie ocaliło wiele
żyć i per saldo okazało się bardzo pozytywnym
Kessler 1997, 1999b; McCobb 2005; Ottway
2003; Tuber 1996
4
Maple 2003
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wydarzeniem. Jednak w wielu przypadkach
powstają obawy czy opieka nad zwierzętami
sprawowana jest przez ludzi, owszem –
obdarzonymi dobrymi intencjami – ale ze zbyt
małą lub żadną wiedzą w zakresie ich
utrzymania, zachowań, zdrowia i medycyny
weterynaryjnej. Brak świadomości o istnieniu
takich informacji lub brak powiązań z szerszą
społecznością zajmującą się zwierzęcą bezdomnością może być dodatkową przeszkodą
w zapewnianiu odpowiedniego poziomu opieki.
Ostatnio wzrastała liczba doniesień
o przypadkach, gdzie warunki w schroniskach
były przyczyną cierpienia zwierząt i będących
do uniknięcia śmierci5. Przeciwko schroniskom
lub azylom dla zwierząt wpływało również
więcej pozwów z zarzutem niezapewnienia
właściwej lub humanitarnej opieki6. Przyczynił się
do tego brak zaakceptowanych standardów
opieki, świadomości zwierzęcego cierpienia
oraz odpowiedzi na nie.
Podobne sprawy nie są czymś
wyjątkowym tylko dla schronisk. Kilkadziesiąt lat
temu skandale dotyczące słabych warunków
utrzymywania lub złego traktowania zwierząt
uderzyły w świat laboratoriów badawczych7
i ogrodów zoologicznych8. W przypadku laboratoriów doprowadziło to do powstania federalnych regulacji, natomiast w przypadku zoo
wywołało znaczący dialog i wzmocniło
samoregulacje9. Dyskusja wokół dobrostanu
zwierząt gospodarskich trwa nadal, jednak
widocznie z mniejszym skutkiem. Brak samoregulacji hodowli wielkoprzemysłowych zaczął
skłaniać opinię publiczną do szukania rozwiązań
ustawowych (np. wprowadzenia
zakazu
używania ciasnych kojców dla prośnych loch
i klatek dla cieląt).

2. Potrzeba określenia standardów.

strona internetowa ALDF; Dudding 2009; HSUS
2007; Mckinnon 2009; Peat 2009; WBZN 2009
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LA Times 2010
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Blum 1994
8
Maple 2003
9
Wielebnowski 2003
10
ASPCA 2009; HSUS 2010; Miller 2004b, 2009;
NACA 2009c; Peterson 2008; strona internetowa
UC Davis
11
AZA 2009, 2010; Kohn 1994

12

5

Biorąc pod uwagę wnioski wyciągnięte
z podanych powyżej przykładów i dostępność
znacznych zasobów do prowadzenia schronisk10, godne ubolewania jest, że nadal potrafią
tam występować znaczne niedociągnięcia
w sprawowaniu opieki nad zwierzętami. Istnieją
przekonujące dowody na wzrost społecznych
oczekiwań w zakresie dobrostanu zwierząt.
Ta zmiana etyczna znajduje odzwierciedlenie
w literaturze fachowej, a także w kodeksach
etycznych wydawanych przez organizacje zawodowe, różnego rodzaju organy regulacyjne,
rady doradcze oraz instytucje odpowiedzialne
za tworzenie przepisów dotyczących zwierząt
w prawie każdym dziale życia i gospodarki poza
przypadkiem schronisk dla zwierząt (np. w ogrodach zoologicznych11, laboratoriach badawczych12, hodowlach dla psów13 i kotów14, ośrodkach rehabilitacyjnych dla zwierząt dzikich15,
azylach dla zwierząt egzotycznych16, w rolnictwie17, sklepach zoologicznych18, hotelach dla
zwierząt19, w ratownictwie weterynaryjnym20,
w ratownictwie koni oraz ich „ośrodkach
emerytalnych”21).
Można zakładać, że ustawodawstwo
zapobiegające okrucieństwu wobec zwierząt
powinno chronić schroniskowe zwierzęta, lecz
często jest ono niewystarczające w zapewnianiu
zadowalającego poziomu opieki i dobrostanu,
zarówno w publicznych, jak i prywatnych
schroniskach. Jedną z przyczyn takiego stanu
rzeczy jest w wielu przypadkach utrzymanie XIXwiecznego słownictwa, które trudno interpretować w obecnych czasach, np.:

CACC 1993; Kohn 1994; SCAW 2001
AKC 2006, 2008
14
CFA 2009; CV/MA 2009
15
Miller 2000
16
ASA 2009; Brent 2007; GFAS 2009
17
FASS 1999; Mench 2008; Veissier 2008
18
PIJAC 2009
19
CVMA 2007; Nowa Zelandia 1993, PCSA 2009
20
ARA
21
AAEP 2004; GFAS 2009
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„Kto przeciąża, przeładowuje, prowadzi przeciążone,
przepracowuje, torturuje, męczy, pozbawia niezbędnego
wyżywienia, okrutnie bije, okalecza lub zabija zwierzę
lub sprawia albo doprowadza zwierzę do bycia przeciążonym, przeładowanym, przepracowywanym, torturowanym,
męczonym, pozbawionym niezbędnego wyżywienia, okrutnie bitym, okaleczanym lub zabijanym (…) i każdy kto
odpowiada za lub ma w opiece zwierzę, zarówno jako jego
właściciel lub inna osoba i dopuszcza się niepotrzebnego
okrucieństwa wobec niego lub niepotrzebnie unika zapewnienia mu odpowiedniego wyżywienia, pojenia, schronienia, środowiska sanitarnego lub ochrony przed złą pogodą,
i każdy kto jako właściciel, posiadacz albo osoba odpowiadająca lub mająca w opiece zwierzę, w okrutny sposób
użytkuje je, gdy nie nadaje się ono do pracy lub umyślnie
porzuca je lub przewozi albo sprawia, że jest przewożone
w lub na pojeździe w zbytecznie okrutny lub nieludzki
sposób, lub w sposób, który może wystawić je na niebezpieczeństwo, lub kto świadomie i umyślnie zezwala lub zgadza
się by było ono poddana niepotrzebnym torturom lub
cierpieniu jakiegokolwiek rodzaju dopuszcza się popełnienia przestępstwa okrucieństwa wobec zwierząt.”
Takie przestarzałe słownictwo może być
trudno dostosować do współczesnych chęci
uniknięcia fizycznego i psychicznego cierpienia
spowodowanego chorobą, śmiercią lub ograniczeniem wolności zwierząt. Co więcej, istnieje
duża różnica między współczesnym pojęciem
odpowiedniej opieki, a zaniedbaniami poważnymi na tyle, żeby były karane w świetle obecnie obowiązujących przepisów. Sprawia to,
że istnieje możliwość dla utrzymywania znacznej
liczby zwierząt w warunkach uznawanych
aktualnie za będące poniżej standardu,
i to w organizacjach, które powinny dbać
o dobrostan zwierząt. W pewnym przypadkach
te jednostki zarządzane są przez tę samą
instytucję, która bada przypadki znęcania się
nad zwierzętami, co prowadzi do wystąpienia
konfliktu interesów.
Prawna definicja okrucieństwa wobec
zwierząt różni się w poszczególnych stanach
i państwach, dlatego poza zakresem niniejszych
wytycznych jest dokładne wskazanie, określenie
i nazwanie, czym ono dokładnie jest. Oczywiste
jest jednak, że jeśli zaniedbanie przez kogoś
pewnych minimalnych standardów opieki stanowi okrucieństwo wobec zwierząt, te same
22
23
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AVMA 2008
AVMA 2006

standardy powinny obowiązywać w przypadku
schronisk. Dobre intencje lub brak środków nie
powinny stanowić pretekstu dla samorządów
albo organizacji prywatnych do zezwalania lub
utrwalania okrucieństwa wobec zwierząt.

3. Pięć wolności i zwierzęta towarzyszące.
Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy
Weterynarii (American Veterinary Medical
Association, AVMA) wydało krótkie zalecenia
dla zwierząt towarzyszących, wliczając w to
pewne rekomendacje dla towarzystw opieki
nad zwierzętami22. AVMA stoi również na
stanowisku (zawartym w ich „Animal Welfare
Principles”), że zwierzęta przez całe ich życie
powinny być traktowane z należytym szacunkiem i godnością23. Potrzebny jest szerszy, niezależny zbiór standardów opracowanych przez
środowisko schroniskowych lekarzy weterynarii,
który określiłby zarówno najlepsze oraz niedopuszczalne rozwiązania, jak i minimalne wymagania opieki dla zwierząt schroniskowych,
niezależnie od wielkości schroniska lub podobnej jednostki. Aby zapewnić elastyczność, która
umożliwiałaby stosowanie takiego poradnika
dla każdego rodzaju i wielkości schronisk, konieczne jest opisanie ogólnych zasad, bez
popadania w zbytnią szczegółowość.
Reguły dobrostanu wypunktowane
w Pięciu wolnościach24 (tab. 1) są modelem,
który można stosować do wszystkich gatunków
i sytuacji, wliczając w to schroniska dla zwierząt.
Pięć wolności opracowano w 1965 r. w Wielkiej
Brytanii i są one efektem raportu Komisji Brambella (przekształconej następnie w Radę Dobrostanu Zwierząt Gospodarskich, Farm Animal
Welfare Council), powołanej w celu rozwiązania
problemów z dobrostanem występujących
w brytyjskim rolnictwie. Istnieje wiele dowodów
na to, że Pięć wolności jest powszechnie akceptowanych jako zasady zapewniające dobrostan
wszystkim zwierzętom. Na przykład badania
przeprowadzone na wydziałach dużych zwierząt w uczelniach weterynaryjnych w USA
wykazały silne poparcie dla tych zasad25 i wydano zalecenia, że będą one równie przydatne
jako szkielet w zapewnianiu dobrostanu zwierząt

24
25

Farm Animal Welfare Council 2009
Heleski 2005
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w ogrodach zoologicznych26. Pięć wolności to
również baza ustanowienia minimalnych
standardów dla psów, kotów i innych zwierząt
w obiektach ich utrzymywania ogłoszonych
przez Ministerstwo Rolnictwa Nowej Zelandii27,
a ostatnio także dla standardów dla kotów
Kanadyjskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wetery-

narii28. Takie podejście przyjęło także środowisko
zajmujące się pracą ze zwierzętami laboratoryjnymi29. Pięć wolności jest zaleceniami opisującymi zamierzony efekt, a nie standardy techniczne. „Wytyczne” zostały napisane w oparciu
o Pięć wolności i są one podstawą wszystkich
sekcji niniejszego dokumentu.

Tab. 1. Pięć wolności (FAWC 2009)
1. Wolność od głodu
i pragnienia

poprzez zapewnienie łatwego dostępu do świeżej wody
i pokarmu dla zachowania pełnego zdrowia i żywotności

2. Wolność od dyskomfortu

poprzez dostarczenie odpowiednich warunków otoczenia,
w tym schronienia (osłony) i wygodnego miejsca do spoczynku

3. Wolność od bólu,
urazów, chorób

poprzez zapobieganie lub szybką diagnozę i leczenie

4. Wolność wyrażania
normalnych zachowań

poprzez dostarczenie wystarczającej przestrzeni, odpowiedniego wyposażenia i towarzystwa zwierząt tego samego gatunku

5. Wolność od strachu
i stresu

poprzez zapewnienie warunków zapobiegających
mentalnemu cierpieniu

Wielebnowski 2003
Nowa Zelandia 1998, 2007
28
CVMA 2009
26
27

Bayne 1998; CACC 1993; ILAR 1996; SCAW
2001
29
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Jak używać niniejszej publikacji
„Wytyczne” są podzielone na 12 sekcji.
Każda z nich powinna być czytana w całości,
by zalecenia nie były wyjmowane z kontekstu
lub źle interpretowane. Schroniska nie powinny
skupiać się tylko na ograniczonej liczbie niedopuszczalnych rozwiązań lub wyróżnionych
zagadnieniach (są to punkty zwracające
uwagę na szczególne problemy budzące większe obawy). Nie zapewniają one jednak
odpowiednich podstaw do prawidłowej oceny
pracy danego schroniska.
Żadne schronisko, bez względu na jego
rozmiary, budżet itp. nie powinno stosować
rozwiązań określonych tu jako niedopuszczalne.
Jeśli takie w danej jednostce występują,
powinny być naprawione bezzwłocznie. Dla
przykładu – brak możliwości rozpoznania bólu
i podania zwierzętom leków przeciwbólowych
są niedopuszczalne i środki naprawcze powinny
być w tym przypadku zastosowane natychmiast. W każdym przypadku brak stosowania
w placówce rozwiązań nazwanych „koniecznymi” sprawi, że poziom sprawowanej opieki
powinien być określony jako będący poniżej
akceptowalnego
(humanitarnego).
Użycie
słowa „zalecane” wskazuje na silną rekomendację opisanych procedur, czynności. Zdajemy
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sobie sprawę, że wprowadzenie idealnych
zaleceń może nie być możliwe we wszystkich
miejscach i okolicznościach, ale z pewnością
zwiększyłoby poziom opieki nad zwierzętami.
Słowniczek pojęć znajdujący się na końcu
niniejszego dokumentu powinien pomóc
w zrozumieniu niektórych zagadnień.
W kilku sekcjach niniejszego dokumentu
(np. dotyczących opieki weterynaryjnej, behawioralnej, projektu schroniska) stosowane są
pojęcia „krótko-” i „długoterminowego” (bądź
przewlekłego) pobytu. Trudno jednoznacznie
określić kiedy pobyt w schronisku przechodzi
z krótko- w długoterminowy, ponadto wpływ
długiego przebywania w schronisku może
w odmienny sposób wpływać na różne osobniki.
Z tego powodu zalecenia odnoszące się do
pobytu długoterminowego nie mają jakiegoś
konkretnego momentu wdrożenia. Idealnym
byłoby, gdyby rekomendacje zapewniające
fizyczny i behawioralny dobrostan podczas
przewlekłego
pobytu wprowadzano
dla
poszczególnych zwierząt tak szybko, jak tylko jest
to możliwe, nie biorąc pod uwagę ich spodziewanego czasu przebywania w schronisku,
zwłaszcza jeśli będzie on przekraczał 1 lub 2
tygodnie.

Zarządzanie i prowadzenie dokumentacji
Wprowadzenie zaleceń zawartych w niniejszym dokumencie wymaga odpowiednich
środków, planowania, szkoleń oraz nadzorowania. Te reguły działania są fundamentem,
na którym muszą opierać się inne elementy
opisane dalej w tym dokumencie. Aby zbudować taki fundament, schronisko musi posiadać
jasno zdefiniowaną misję, raportowanie odzwierciedlające bieżącą sytuację i zasady do
niej dostosowane, odpowiednio wyszkoloną
załogę, dobre zarządzanie opieką bytową oraz
być poddawane kontroli. Ponieważ zdrowie
zwierząt jest składową w zasadzie każdej strony
działalności schronisk, lekarze weterynarii powinni być nieodłącznie zaangażowani w przygotowanie i wprowadzanie zmian i to oni powinni zajmować się nadzorowaniem opieki weterynaryjnej. Właściwe funkcjonowanie placówki, zdrowie i dobre samopoczucie jej pracowników i dobrostan znajdujących się w nim
zwierząt są nierozerwalnie powiązane30.
1. Ustanowienie procedur.
Jasno określona misja schroniska jest
podstawą dla opracowania procedur, wliczając te dotyczące opieki bytowej, przyjmowania
zwierząt, ich leczenia, adopcji czy eutanazji.
Działania muszą być dopasowane do zasobów
i zobowiązań schroniska oraz sytuacji prawnej.
Procedury muszą być wystarczająco szczegółowe w celu osiągnięcia i utrzymania standardów opisanych w niniejszym dokumencie. Dla
zapewnienia właściwego odzwierciedlania stanu schroniska muszą być one nie tylko aktualizowane, ale również dopasowywane do obowiązującej sytuacji legislacyjnej31. Wszyscy pracownicy, a w razie potrzeby również wolontariusze,
muszą mieć wgląd do aktualnych procedur.
Wiedza ekspercka z zakresu zdrowia i behawioru
zwierząt potrzebna do przygotowywania procedur powinna być zapewniona przez lekarza
weterynarii. Idealnym byłoby, gdyby ta osoba
posiadała wyszkolenie z zakresu weterynarii
schroniskowej oraz wiedzę na temat znajdującej
się w schronisku populacji zwierząt.

30
31

Reeve et al. 2004; Rogelberg et al. 2007
Hurley 2008a

2. Struktura zarządzania.
Przejrzysta struktura schroniska jednoznacznie określająca uprawnienia, obowiązki
i zakres odpowiedzialności w zarządzaniu placówką jest niezbędna i musi być znana całej
załodze oraz wolontariuszom. Najlepiej byłoby,
gdyby istniała sporządzona na piśmie i aktualizowana w przypadku zmian lista posad z podziałem obowiązków i uprawnień. Kierownictwo
i odpowiedzialne stanowiska muszą być powierzone wyłącznie osobom z odpowiednim zasobem wiedzy i wyszkoleniem. Podjęcie wielu
decyzji dotyczących przydzielania zasobów,
zdrowia zarówno całej populacji, jak i poszczególnych osobników wymaga zebrania grupy
wykwalifikowanych pracowników w celu rozważenia wszystkich czynników. Należy mieć jednak
na uwadze, że w przypadkach gdy dobrostan
zwierząt może zostać obniżony, zdanie lekarza
weterynarii nie powinno być zagłuszane. Odpowiedzialność wszystkich pracowników i wolontariuszy oraz ich poddanie się nadzorowi są
niezbędne dla zapewnienia pracy w ramach
wdrożonych procedur.

3. Szkolenia.
Odpowiednie wyszkolenie jest wymagane do zagwarantowania humanitarnej opieki
nad zwierzętami oraz bezpieczeństwa publicznego i pracowników32. Oznacza to, że należy
zapewnić środki i czas do przeszkolenia pracowników i wolontariuszy, zanim będą oni odpowiedzialni za swoje zadania. Umiejętności i wiedza potrzebne do ich wykonania muszą zostać
prawidłowo zademonstrowane przeszkalanym
osobom. W celu utrzymania lub polepszenia
stanu wiedzy i umiejętności powinno być prowadzone szkolenie ustawiczne. Powinna być prowadzona również dokumentacja ze szkoleń.

32

ILAR 1996
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4. Identyfikacja zwierząt i prowadzenie
dokumentacji.
Każde zwierzę musi posiadać unikalny
identyfikator (np. numer / imię) oraz kartotekę,
które muszą zostać stworzone w dniu przyjęcia
do schroniska. Identyfikator taki powinien być
fizycznie związany ze zwierzęciem (np. obroża,
zawieszka) przez cały czas pobytu w schronisku,
chyba że zapewnienie tego byłoby zagrożeniem dla samego zwierzęcia lub pracowników.
Podstawowa kartoteka powinna zawierać:
identyfikator zwierzęcia (numer / imię, wynik

8

poszukiwania transpondera (mikroczipa), numer
transpondera (jeśli takowy jest lub został
wszczepiony), miejsce pochodzenia zwierzęcia,
datę przyjęcia i wydania (z jego typem) ze
schroniska, gatunek zwierzęcia, szacowany lub
znany wiek, płeć, opis wyglądu fizycznego (rasa,
umaszczenie) oraz dostępne dane weterynaryjne i dotyczące behawioru. (W celu uzyskania
bogatszych informacji odsyłamy do sekcji
Zarządzanie populacją zwierząt oraz Opieka
weterynaryjna i fizyczny dobrostan zwierząt.)

Projekt schroniska i otoczenie
Schroniska muszą zapewnić środowisko
sprzyjające utrzymaniu zwierząt w zdrowiu. Aby
zapewnić dobrostan, budynki muszą być dostoswane do gatunku zwierząt w nich utrzymywanych, ich liczby i przewidywanego czasu pobytu
w schronisku. Projekt obiektu budowlanego powinien zapewniać możliwość oddzielania zwierząt z uwzględnieniem ich wieku, płci, temperamentu, stanu zdrowia i miejsca w występującym
w przyrodzie łańcuchu pokarmowym (podział
drapieżnik-ofiara). (Patrz sekcja Opieka weterynaryjna i fizyczny dobrostan zwierząt oraz
Opieka behawioralna i psychiczny dobrostan
zwierząt.) Powinien również wziąć pod uwagę
zapewnienie miejsca do wykonania czynności
związanych z obsługą schroniska (przyjęć zwierząt z badaniem klinicznym, codziennego utrzymywania, izolacji, leczenia, przechowywania
pokarmu, prania, adopcji zwierząt, czy (gdy to
konieczne) eutanazji).
Wejścia, wyjścia, korytarze i pomieszczenia powinny być rozmieszczone w sposób
umożliwiający przemieszczanie się po schronisku
pieszo. Sprzątanie i mycie (opisane w sekcji
Sanityzacja) powinno przebiegać od miejsc
pobytu zwierząt zdrowych i/lub najbardziej
podatnych na choroby do miejsc, które są
określone jako najbardziej prawdopodobne
źródła chorób zakaźnych. Jedne z regulacji
państwowych zalecają aby co najmniej 10%
pojemności schroniska przeznaczone było na
miejsca izolacji zwierząt podejrzanych lub
chorych na choroby zakaźne33. Placówki, które
oferują również usługi dla zwierząt mających
właściciela (np. kastrujące je lub zakłady leczenia dla zwierząt) powinny rozdzielać te zwierzęta
od zwierząt schroniskowych.

1. Główne siedliska zwierząt.
Pod pojęciem głównych siedlisk zwierząt rozumiemy zamknięty obszar taki jak np.
boks, klatka, sala, wybieg lub zagroda, gdzie
zwierzę je, śpi i w większości schronisk spędza najwięcej czasu. Miejsca takie muszą być wyko
nane solidnie i utrzymywane w dobrej kondycji –
umożliwiającej zwierzęciu pozostanie suchym
i czystym oraz uniemożliwiającej zwierzęciu zraNowa Zelandia 1993
HSUS 2009a
35
Animal Welfare Act, APHIS 1997a
33
34

nienie, czy dostęp zwierząt z zewnątrz. Niedopuszczalne są ostre krawędzie, szczeliny lub inne
uchybienia mogące spowodować uraz lub
uwięzienie kończyny albo innej części ciała.
Drzwi do tych miejsc muszą być zaopatrzone
w bezpieczne zasuwy, zamki lub inny rodzaj zamknięcia. Dla psów i kotów niedopuszczalne są
podłogi wykonane z siatki metalowej lub ażurowych płyt (rusztów typowych dla hodowli zwierząt gospodarskich). Siedliska umożliwiające
opiekę i sprzątanie bez usuwania z nich zwierząt
(podwójne, tj. np. „dwupokojowe”, dwuprzedziałowe boksy i klatki) są kluczowe w zapewnieniu właściwej kontroli rozprzestrzeniania chorób zakaźnych i powinny być zapewnione dla
zwierząt niedawno przyjętych i w wieku poniżej
20 tygodnia życia.
Czyszczenie i dezynfekcja głównych siedlisk powinna być łatwa w wykonaniu. Nawet
w domowych przytuliskach, gdzie sam dom,
mieszkanie, czy dany pokój jest głównym siedliskiem zwierzęcia, bardzo ważna jest właściwa
sanityzacja – do momentu zaniknięcia ryzyka
związanego z chorobami, nowo przyjęte pod
dach zwierzęta powinny przebywać w miejscach możliwych do łatwego i dokładnego
umycia oraz odkażenia.
W humanitarnych schroniskach niedopuszczalną metodą ograniczenia wolności
zwierząt jest trzymanie ich na uwięzi34. Stałe
utrzymywanie zwierząt na uwięzi zamiast zapewnienia im zamkniętych siedlisk jest praktyką
niehumanitarną i zabronioną przez amerykańską Ustawę o Dobrostanie Zwierząt35.
Główne siedliska muszą zapewniać
wystarczającą ilość miejsca, aby umożliwić każdemu zwierzęciu, bez względu na gatunek,
przyjęcie
naturalnych
pozycji
(stojącej,
siedzącej, leżącej bez zgiętych kończyn) i wykonanie podstawowych ruchów (obroty, ruchy
głową bez dotykania sufitu, przeciąganie się,
chodzenie i podchodzenie do misek z możliwością zjedzenia i napicia się wody, właściwe dla
gatunku pozycje umożliwiające oddawanie
moczu i kału36. Ponadto psy i koty w pozycji stojącej powinny mieć możliwość trzymania ogonów wyprostowanych do góry. Główne siedliska
powinny umożliwiać zwierzętom wyglądanie na
AAEP 2004; CFA 2009; Hansen 2000; King
County 2009; Kulpa-Eddy 2005; Nowa Zelandia
1993
36
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Rys. 1. Minimalne zalecane
odległości pomiędzy kuwetą,
legowiskiem
i miskami.

zewnątrz, jednak jednocześnie powinny zapewnić im możliwość chociaż częściowego unikania
kontaktu wzrokowego z innymi zwierzętami37.
Istnieją zalecane przedziały wymiarów
głównych siedlisk przeznaczonych dla psów
i kotów38. Większość z nich przekracza to, co
można spotkać w wielu schroniskach. Z powodu
dużego zróżnicowania wielkości ciała wśród
psów, szczegółowe minimalne wymiary boksów
dla nich przeznaczonych nie są podane
w niniejszym dokumencie. Rozmiary głównych
siedlisk muszą być jednak wystarczające do zapewnienia podanych we wcześniejszym akapicie wymagań behawioralnych i ruchowych.
W zapewnieniu zdrowia i dobrostanu, poza odpowiednimi wymiarami głównego siedliska,
niezbędne jest również odpowiednie rozplanowanie jego wnętrza. Muszą się w nim
znajdować miski lub pojemniki z wodą i pokarmem. Ich umiejscowienie, podobnie jak legowiska, drzwi lub drzwiczek, miejsca na odchody
(kuwety) oraz ich położenie względem siebie
mają znaczący wpływ na dobrostan zwierząt39.
W przypadku kotów badania wykazały, że odległości poniżej 60 cm między kuwetą, a miskami
i między miejscem odpoczynku znacząco wpływały (negatywnie) na pobieranie pokarmu40
(rys. 1). Koty przebywające w klatkach z podłogą o powierzchni 1 m2 były znacząco mniej zestresowane od tych umieszczonych w klatkach
o powierzchni 0,5 m2 41. Amerykańskie Stowarzyszenie Miłośników Kotów (Cat Fancier’s Association, CFA) zaleca zapewnienie jednemu kotu
przynajmniej 0,85 m3 przestrzeni42. Schroniska po-

winny starać się zapewniać kotom nawet więcej
miejsca, szczególnie gdy czas pobytu zwierzęcia
ulega wydłużeniu. (Patrz sekcja Trzymanie zwierząt w grupach.)
Odległości między miskami, miejscem
oddawania moczu i kału i legowiskiem powinny
być możliwie zmaksymalizowane. Główne
siedlisko musi umożliwić zwierzęciu możliwość
siedzenia, spania i jedzenia z dala od miejsc
załatwiania potrzeb związanych z wypróżnianiem. Można to zapewnić poprzez zastosowanie
dwuprzedziałowych lub podzielonych boksów
lub klatek, ich pojedynczych wersji odpowiedniej wielkości (w przypadku kotów, patrz rys. 1.)
lub wyprowadzając psy na codzienne i regularne spacery odpowiednio często – tak, by nie
musiały załatwiać się w swoich siedliskach.
Indywidualne nawyki poszczególnych
zwierząt powinny zwrócić uwagę obsługi
schroniska. Zamknięcie zwierząt, nawet w przypadku trzymania ich w podzielonych siedliskach, może spowodować u części z nich
niechęć do mikcji i defekowania. Wiele kotów
unika oddawaniu moczu lub kału, gdy lokalizacja kuwety do tego zniechęca43. Kuweta musi
być na tyle duża, by mogła z łatwością pomieścić całe ciało danego kota.
Koty wykazują naturalną skłonność do
spędzania większej ilości czasu powyżej poziomu
podłogi, dlatego w ich przypadku pionowe
wymiary siedlisk są równie ważne jak poziome.
Niektóre psy również wolą wypoczywać na
pewnej wysokości. Miejsca do takiego spędzania czasu powinny być dostępne zawsze, gdy
jest to możliwe, o ile nie spowodowałoby to
ograniczenia możliwości ruchu zwierzęcia
w jego siedlisku. Miękkie legowisko powinno znaleźć się w każdym siedlisku w celu zapewnienia
zwierzęciu wygodnego odpoczynku i zapobiegnięcia możliwości tworzenia się odleżyn44.
Klatki i transportery produkowane z zamysłem stosowania do chwilowego zamknięcia
(np. w celach transportowych lub ograniczenia
ruchu w okresie rekonwalescencji, wliczając
w to klatki wykonane ze stali nierdzewnej o wymiarach mniejszych niż 60 cm x 60 cm) są
niedopuszczalne i okrutne, gdy stosuje się jako

Carlstead 1993; Overall 1997; Wells 1998
38
CFA 2009; Griffin 2006, Nowa Zelandia 1993
39
CACC 1993
40
Bourgeois 2004

41

37
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Kessler 1999b
CFA 2009
43
CACC 1993; Neilson 2004
44
Crouse 1995; Nowa Zelandia 1998
42

Projekt schroniska oraz otoczenie

główne siedlisko45. Klatki i transportery nie mogą
być ustawiane jedne na drugich w sposób, który
zwiększyłby dyskomfort lub stres zwierząt (np.
poprzez ograniczenie przepływu powietrza
lub spadanie odchodów do miejsca pobytu
innego zwierzęcia).
Słabe warunki utrzymywania kotów są
jednym z największych uchybień obserwowanych w schroniskach i ma to znaczący negatywny wpływ zarówno na zdrowie, jak i ich
samopoczucie. Istniejący sprzęt może być
modyfikowany w celu polepszenia dobrostanu
kotów, np. poprzez stworzenie dwuprzedziałowej klatki dzięki wycięciu otworów między
dwiema sąsiednimi klatkami46. Koty muszą mieć
dostęp do miejsca, w którym mogłyby się skryć
(np. w wystarczająco dużych papierowych
torbach lub kartonowych pudełkach oraz
powinny mieć dostęp do wyższych lokacji, na
których mogłyby przesiadywać47. Jedno z badań wykazało, że możliwość ukrycia się
zmniejsza u kotów poziom hormonów stresowych48. W idealnych warunkach zakres ruchu
kota nie powinien być ograniczony jedynie do
podłogi, gdyż takie warunki są dla tego gatunku
bardziej stresogenne.
W miarę wydłużania się pobytu zwierzęcia (tzn. po upłynięciu 1-2 tygodni),
obowiązkowym wymaganiem staje się zapewnienie mu przestrzeni odpowiedniej dla jego
fizycznej i mentalnej stymulacji. Powinno zapewnić się alternatywy dla tradycyjnej formy
utrzymywania zwierząt w schroniskach. Zwierzęta znajdujące się w schronisku przez długi
czas muszą mieć środowisko zapewniające im
możliwość ukrycia, zabawy, odpoczynku i wydalania. Ponadto koty powinny mieć jeszcze
dostęp do miejsc, gdzie mogą się wspiąć i przesiadywać oraz do powierzchni, które mogą
drapać. Bezpieczne umożliwienie wychodzenia
na zewnątrz / wchodzenia do pomieszczenia
jest idealne w przypadku większości gatunków,
ale część siedliska znajdująca się na świeżym
powietrzu musi być dokładnie ogrodzona
w celu ochrony przed wandalizmem, możliwo-

ścią ucieczki, drapieżnikami z zewnątrz oraz
przed złą pogodą.

45

CFA 2009; Miller 2000
UC Davis 2009
47
Carlstead 1993; Crouse 1995; De Monte 1997;
Griffin 2002, 2006, 2009a; Hubrecht 2002;
Rochlitz 1999, 2002; Wells 2000

48

46

49

2. Powierzchnie i drenaż.
Łatwe do dezynfekcji nieporowate powierzchnie wystarczająco wytrzymałe, żeby wytrzymać częste mycie powinny być zastosowane wszędzie tam, gdzie trzymane są zwierzęta oraz muszą być użyte w miejscach odchowywania kociąt i szczeniąt, siedliskach zwierząt
nowo przyjętych z nieznaną historią i z chorobami zakaźnymi. Te same zasady są równie
ważne w przypadku domów tymczasowych,
domowych przytulisk itp. Przykładami idealnych
nieprzepuszczalnych posadzek są uszczelniony
beton i wylewka z żywicy epoksydowej49.
Wykładziny nie powinny być używane w siedliskach zwierząt z uwagi na brak możliwości ich
skutecznego czyszczenia i dezynfekowania.
W warunkach domowych lub lekkiego użytkowania można stosować powierzchnie kafelkowe lub linoleum, z zastrzeżeniem że łączenia
i fugi wymagają większej uwagi i dokładności
w celu zachowania odpowiedniego poziomu
sanityzacji. Miejsca styku ścian z podłogą również powinny być uszczelnione. Złuszczone,
porysowane lub skruszone posadzki, których nie
da się poprawnie odkażać powinny zostać
naprawione lub wymienione.
Miejsca zakwaterowania zwierząt z problemami w poruszaniu się (np. z zapaleniem
stawów, osłabionymi mięśniami) wymagają
użycia np. mat antypoślizgowych, miękkiego
podłoża z uwagi na ryzyko poślizgnięcia się
i wystąpienia trudności we wstawaniu.
Podłogi powinny być łagodnie nachylone w celu umożliwienia ucieczki wody i nieczystości. Zanieczyszczenia nie powinny dostawać się do części dostępnych dla wielu zwierząt
(wspólnych, np. korytarzy) i przyległych boksów
lub klatek. Istnienie odpowiedniego odpływu
(drenażu) jest niezbędne50. Kratki (pokrywki)
odpływowe ulokowane w miejscach wspólnych
muszą być szczególnie uważnie czyszczone
i odkażane, zanim dostęp do nich uzyskają

Carlstead 1993
Nowa Zelandia 1993
50
Nowa Zelandia 1993
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zwierzęta. Kształt kratek powinien uniemożliwiać
uwięzienie w nich palców zwierząt.

3. Ogrzewanie, wentylacja i jakość
powietrza.
Zalecenia dotyczące temperatury i wilgotności powietrza różnią się w zależności od
gatunku, jednak każde siedlisko musi w dobry
sposób umożliwić znajdującemu się w nim
zwierzęciu utrzymanie normalnej ciepłoty
ciała51. Pomiarów temperatury i wilgotności
powietrza w głównych siedliskach powinno
dokonywać się na wysokości właściwiej dla
ciała zwierzęcia.
Według AVMA psy i koty powinny być
trzymane w temperaturze powyżej 15 °C i poniżej 26 °C, a wilgotność względna powinna mieścić się w przedziale od 30% do 70%52. Z uwagi
na różnice rasowe, wiekowe i zdrowotne, różną
okrywę włosową czy budowę czaszki zdolność
każdego zwierzęcia do utrzymania fizjologicznej
temperatury ciała wymaga monitorowania.
Jeśli zwierzęta sprawiają wrażenie wyziębionych
(trzęsą się, zbierają się w grupy) lub przegrzanych (nadmierne dyszenie) konieczne jest podjęcie odpowiednich środków, np. przestawienie
termostatu, ustawienie wentylatorów, dołożenie
posłań, przeniesienie zwierząt do innych pomieszczeń, sprawdzenie ich stanu zdrowia.
Dobre legowiska, pod warunkiem utrzymania
ich suchych i czystych, pomagają zwierzętom
w utrzymaniu fizjologicznej temperatury ciała.
Czyste powietrze jest niezbędne w utrzymaniu zwierząt w zdrowiu i zapewnieniu im dobrostanu, ogranicza również rozprzestrzenianie
chorób zakaźnych53. Właściwa wentylacja
usuwa ciepło, wilgoć, zapachy, drobnoustroje
zawieszone w powietrzu i zanieczyszczenia
gazowe (takie jak amoniak i czad), jednocześnie zapewniając dostęp do świeżego, natlenowanego powietrza. Wymiana powietrza musi
być utrzymana na poziomie wystarczającym dla
zapewnianie dostępu świeżego powietrza do
wszystkich miejsc w schronisku, wliczając w to
główne siedliska zwierząt. Wszystkie urządzenia
za to odpowiedzialne muszą być sprawne.
AVMA 2008a, Nowa Zelandia 1993
AVMA 2008a
53
CFA 2009
54
Rada Europejska 1986; Johnson 2004; ILAR
1996

Wymiana 10-20 objętości powietrza pomieszczenia w ciągu godziny jest standardowym zaleceniem dla miejsc przetrzymywania zwierząt54.
Wymagania dotyczące wentylacji zależą od zagęszczenia i obecność zanieczyszczeń w powietrzu. Budynek w pełni obsadzony
może wymagać jej większego poziomu w porównaniu do niemal pustego, ponieważ same
zwierzęta są znacznym źródłem ciepła, wilgotności i amoniaku. Ilość innych zanieczyszczeń
również wzrasta wraz ze zwiększaniem liczby
zwierząt. Poziom wymiany powietrza może potrzebować dostosowania do pory roku i nie
powinien być kontrolowany przez termostat,
ponieważ systemy włączające obieg powietrza
tylko w momentach gdy zmiany wymaga jego
temperatura lub wilgotność nie zapewniają
właściwej wentylacji przez cały rok. Problem
właściwej wentylacji musi być rozwiązany bez
naruszania wymagań zwierząt dotyczących
temperatury.
Patogeny odpowiedzialne za choroby
układu oddechowego psów łatwo rozprzestrzeniają się poprzez powietrze, dlatego miejsca
izolacji chorych i podejrzanych zwierząt powinny
mieć oddzielny od pozostałych siedlisk obieg
powietrza55. Oddzielny system dla izolowanych
kotów jest mniejszym priorytetem, ponieważ koty
w mniejszym stopniu wyrzucają w powietrze
właściwe im patogeny56, jednakże w celu zminimalizowania przekazywania wirusów drogą
kropelkową klatki kotów umieszczone naprzeciw
siebie, powinny znajdować się w odległości
minimum 1,2 m57. Właściwa wentylacja jest niezbędna w zapewnieniu dobrej jakości powietrza
i ogranicza rozprzestrzenianie chorób, ale projekt głównych siedlisk nie powinien skupiać się
tylko na niej, ponieważ równie ważne dla zdrowia zwierząt jest minimalizowanie ryzyka związanego z przenoszeniem wektorów nieożywionych, np. dzięki stosowaniu ułatwiających
sprzątanie i mycie dwuprzedziałowych boksów
i klatek. Nawet doskonała wentylacja nie naprawi błędów wynikających z innych uchybień.
Na dobrą jakość powietrza wpływ mają
odpowiednie sanityzacja i mycie, gdyż zmniejAppel 1972
Gaskell 1982; Wardley 1977
57
Gaskell 1977; Povey 1970; Wardley 1977

51

55

52

56
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szają one źródła gazowych zanieczyszczeń –
amoniaku, czadu, siarkowodoru58. Dostępne
normy określające maksymalne dopuszczalne
stężenie amoniaku odnoszą się do jego wpływu
na zdrowie człowieka lub wielkość produkcji
zwierzęcej i nie powinny być odbierane jako
wskaźnik poziomu sanityzacji. Niektóre z regulacji dotyczących masowego karmienia zwierząt
podają jako najwyższe dopuszczalne stężenie
amoniaku 10 ppm, jednak dla schronisk
powinno się ten poziom określić jako mniejszy niż
2 ppm59 i we właściwie prowadzonych
schroniskach amoniak powinien znajdować się
poniżej tego poziomu nawet przed porannym
myciem. Ważną kwestią jest również kontrola
zapylenia, gdyż wzniesiony pył i kurz jest jedną
z dróg przenoszenia drobnoustrojów chorobotwórczych60. Może on również zawierać bakteryjne endotoksyny, których prozapalne działanie ma negatywny wpływ na funkcję płuc61.

4. Światło.
Projekt budynków powinien zapewniać
dostęp tak dużej ilości światła naturalnego, jak
to tylko możliwe. Gdy wykorzystywane jest
oświetlenie sztuczne, to powinno być ono dopasowane do światła naturalnego, zarówno
w natężeniu jak i długości stosowania62. Siedliska
powinny być ustawione tak, by poszczególne
zwierzęta nie doświadczały nadmiernej ilość
światła lub ciemności. Dla przykładu – koty
umieszczone na dolnych poziomach rzędów
z klatkami spędzą większość dnia w półmroku,
jeśli nie zostanie zastosowana odpowiednia
oprawa oświetleniowa63. Klatki powinny być
rozmieszczone w odległości wystarczającej,
by światło otoczenia mogło odbijać się od
podłogi i sufitu. Odpowiedni czas trwania
ciemności jest równie ważny jak czas ekspozycji
na światło. Powinny być one dostosowane do
naturalnego rytmu dobowego. Wystarczająca
ilość światła jest również niezbędna do efektywnej obserwacji zwierząt64.

FASS Guide 1999
G. Patronek 2010, dane nieopublikowane)
60
FASS 1999
61
Donham 2002; Rylander 2006, 2007
62
CFA 2009; Griffin 2006; Nowa Zelandia 1993;
Patronek 2001
63
CFA 2009

5. Hałas i jego kontrola.
Odpowiednie środowisko akustyczne
jest niezbędna do utrzymania zwierząt w zdrowiu
i dobrostanie. Hałas powinien być minimalizowany w miejscu przebywania zwierząt. Słuch
psów oraz kotów jest czulszy od ludzkiego,
dlatego można założyć, że poziom hałasu
męczący dla człowieka jest co najmniej tak
samo męczący dla zwierząt. Wiele cech schronisk sprzyja nadmiernemu hałasowi, są to np.:
szczekanie psów, wentylacja mechaniczna,
nieporowate materiały budowlane, mycie wodą pod ciśnieniem, metalowe drzwiczki boksów
i metalowe miski. Hałas niekorzystnie wpływa na
reakcje fizjologiczne i behawior zwierząt65.
Hałas szczekających psów jest szczególnym problemem z uwagi na jego długość
i skalę66. Jego negatywny wpływ jest istotny
zwłaszcza w przypadku kotów67. Natężenie
dźwięku w schronisku może przekraczać 100 dB,
głównie z powodu szczekania68. Dla porównania młot pneumatyczny generuje hałas na
poziomie 110 dB, zaś pociąg metra – 95 dB. Do
pomiaru hałasu stosowana jest skala logarytmiczna, tak więc dźwięk o natężeniu 90 dB jest
10 razy głośniejszy niż dźwięk 80 dB. Każdy dźwięk
w zakresie 90-120 dB może być nie tylko słyszalny, ale również odczuwalny oraz prowadzić
do nieodwracalnego pogorszenia słuchu
u ludzi. Poziom hałasu w zakresie 50-70 dB lub
wyższym jest uważany za potencjalnie szkodliwy
dla słuchu gryzoni i królików69. (Patrz sekcja
Zdrowie publiczne dla informacji z zakresu BHP.)
Z uwagi na możliwe szkodliwe działanie
hałasu, schroniska powinny przedsięwziąć działania ograniczające jego wpływ na zdrowie
i dobrostan zwierząt. Rozwiązania architektoniczne zmniejszające wpływ dźwięku na zwierzęta (np. ustawienie siedlisk względem siebie,
wybór materiałów budowlanych dla boksów,
klatek, drzwiczek i zasuw) powinny zostać
zawarte w projekcie schroniska lub zostać zastosowane w już wybudowanym obiekcie. Dzięki
temu oraz wzbogaceniu otoczenia psów zmieAAEP 2004
Spreng 2000
66
Sales 1997
67
McCobb 2005
68
Coppola 2006
69
CCAC 1993

58

64

59

65
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niającym ich zachowanie i przez to ograniczającym szczekanie, można znacznie zmniejszyć
poziom hałasu w schronisku70. Pracownicy
muszą być przeszkoleni jak unikać wytwarzania
niepotrzebnego hałasu podczas wykonywania
codziennych prac (np. nie trzaskać drzwiczkami
boksów lub klatek, nie rzucać miskami). Hałaśliwy sprzęt powinien być umieszczony tak
daleko od zwierząt, jak to tylko możliwe71.
Materiały absorbujące dźwięk muszą być
odpowiednio wytrzymałe, aby znieść ciągle
powtarzane mycie, powinny być również poza
zasięgiem zwierząt lub być odporne na zniszczenie przez zwierzęta72. Schroniska powinny
być tak zaprojektowane, aby koty nie były
narażone na szczekanie psów73. W jednym
z badań na schroniskowych psach wykazano,
że kontakt wzrokowy między tymi zwierzętami
zwiększał ich dobrostan i nie przyczyniał się do
wzrostu szczekania74, dlatego ograniczanie zdolności wzajemnego widzenia psów nie powinno
być używane do zmniejszania szczekania.
Muzyka była stosowana w celu zmniejszenia stresu zwierząt w różnorodnych warunkach75. Istnieją anegdotyczne doniesienia na
temat jej korzystnego działania również w schroniskach, jednak istnieje mało twardych danych
na ten temat. Użycie muzyki lub innych dźwięków jako wzbogacenia środowiskowego wymaga uważnego rozważenia, zwłaszcza jeśli

zwierzęta nie mają możliwości kontrolowania
swojego wystawienia na dźwięki lub ucieczki
przed nimi. Wiele gatunków, wliczając w to psy,
słyszy w zakresie częstotliwości niedostępnym
dla ludzkiego ucha, dlatego (jeśli do środowiska
zwierząt wprowadzana jest muzyka) wszelkie
odbiorniki radiowe lub głośniki nie powinny być
umieszczane bezpośrednio w klatkach lub na
nich, a natężenie dźwięku nie powinno przekraczać poziomu zwykłej rozmowy. Jedno
z badań wykazało zwiększenie pobudzenia
i szczekania po włączeniu muzyki heavy
metalowej, z drugiej strony muzyka klasyczna
miała działanie uspokajające76.

Griffin 2009a; Johnson 2004
71
Hubrecht 2002
72
Hybrecht 2002
73
McCobb 2005

74

70
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6. „Okienka życia”.
Pomimo tego, że wiele schronisk ma
ograniczone godziny działania lub otwarcia,
stosowanie pozostawianych bez dozoru „okienek życia”, gdzie społeczeństwo ma możliwość
dostarczania zwierząt w celu ich późniejszego
przyjęcia do schroniska, może przyczynić się do
cierpienia lub nawet śmierci zwierząt i z tego
powodu powinno być unikane. Zaleca się
jednak zapewnić alternatywy dla takiego
rozwiązania np. umowy z zakładami leczenia
dla zwierząt lub służbami gminnymi (np. strażą
miejską) dotyczące przekazywania do schroniska porzucanych zwierząt. Informacje o tych
rozwiązaniach powinny być upublicznione.

Wells 1998
Line 1990; Wells 2002
76
Wells 2002
75

Zarządzanie populacją zwierząt
Zarządzanie populacją oznacza aktywny proces planowania, bieżącej codziennej
oceny i odpowiedzi na zmieniające się warunki
panujące w schronisku. Skuteczne zarządzanie
populacją wymaga stworzenia dla każdego ze
zwierząt na czas ich pobytu planu, który umożliwi schronisku zachowanie zdolności do spełniania standardów opieki określonych w niniejszym
dokumencie. Zdolność do zapewniania humanitarnej opieki zależy od liczby i stanu zdrowia
przyjmowanych zwierząt, czasu ich pobytu
w schronisku, wielkości placówki, kondycji jej
infrastruktury, doświadczenia i wyszkolenia pracowników oraz od innych czynników (jak np.
liczba dostępnych siedlisk). Istnieje wiele sposobów na utrzymanie populacji w ramach
dostępnej zdolności do zapewniania opieki, zarówno w tradycyjnych schroniskach, jak i w warunkach domowych (przytuliskach). Działające
zarządzanie populacją jest jednym z fundamentów dobrostanu i zdrowia schroniskowych zwierząt77 i musi być oparte na założeniu, że każda
placówka, tak jak każdy dom, ma swoje granice, w których jest jeszcze w stanie zapewnić
podopiecznym humanitarną opiekę. Utrzymywanie w schronisku większej liczby zwierząt niż
zezwala na to jego pojemność sprawia,
że sprostanie wielu standardom może stać się
trudne lub niemożliwe.

1. Zdolność do zapewniania humanitarnej
opieki.
Każde schronisko ma maksymalną
zdolność do zapewniania opieki i liczba zwierząt
znajdujących się pod jego opieką nie może
przekraczać tego poziomu. Czynnikami, które
go ustalają, są: liczba dostępnych siedlisk,
liczebność personelu i jakość jego wyszkolenia,
przeciętna długość pobytu zwierzęcia oraz całkowita liczba odbiorów właścicielskich zwierząt,
adopcji, transferów do innych placówek, zwrotów do środowiska naturalnego itd. Na zdolność
do zapewniania opieki wpływ mogą mieć
uszkodzenia i awarie infrastruktury, czy utrata
pracowników i do czasu naprawienia tych problemów będzie ona zmniejszona. Niedopuszczalne jest funkcjonowanie schroniska poza
zdolnością do zapewniania swoim podopiecznym humanitarnej opieki.
77
78

Hurley 2004a
HSUS 2010; NACA 2009b

Wyliczenie pojemności schroniska musi
opierać się na określeniu liczby zwierząt, które
może prawidłowo utrzymać w dostępnych
głównych siedliskach. (Patrz sekcje Projekt
schroniska oraz otoczenie oraz Trzymanie
zwierząt w grupach.) Idealnie byłoby, gdyby
w schronisku znajdowała się zawsze mniejsza
liczba zwierząt niż wynosi jego maksymalna
pojemność, dzięki czemu można byłoby zapewnić nie tylko codzienne przyjmowanie nowych
zwierząt, ale także wybór dla każdego zwierzęcia siedliska bardziej mu odpowiadającego.
Pozostawienie pewnej rezerwy (niektórych
siedlisk pustych) może być również rozsądne lub
nawet niezbędne w celu urozmaicenia środowiska lub z problemów kadrowych. Maksymalna
pojemność nie może być przekraczana.
National Animal Control Association
(NACA) i Humane Society of the United States
(HSUS) zalecają poświęcenie co najmniej 15 minut na dzień na opiekę nad jednym zwierzęciem
w schronisku (9 minut na sprzątanie, 6 na karmienie)78. Dla przykładu: opieka nad 40 zwierzętami
wymagałaby poświęcenia co najmniej 10 godzin (40 x 15 min. = 600 minut). Możliwość
spełnienia innych zadań, np. oceny stanu
zdrowia, oceny behawioralnej, przygotowania
procesu adopcyjnego, kastracji czy eutanazji
może być również oszacowana na podstawie
przeciętnego czasu, jaki zajmują te czynności79.
Liczba pracowników i wolontariuszy oraz czas
ich pracy muszą być wystarczające dla codziennego spełnienia podstawowych potrzeb
każdego ze zwierząt w schronisku.
Długość pobytu w schronisku ma znaczący wpływ na życie i potrzeby zwierząt.
Rodzaj opieki i wzbogacenie środowiska zapewniane podopiecznym muszą być dostosowane
do długości ich przebywania w placówce80.
Średnia lub mediana długości pobytu również
jest jedną z kluczowych składowych odbijających się na ogólnej liczbie utrzymywanych
w schronisku zwierząt i wpływa na zdolność
zapewniania odpowiedniego poziomu opieki.
Przykład: jeśli codziennie do schroniska przyjmowanych jest 5 nowych kotów i każdy z nich
przebywa w nim średnio 5 dni, to średnia
dzienna populacja kotów wynosić będzie 25.
Jeśli średni pobyt wzrośnie do 10 dni bez zmiany
79
80

Newbury 2009a, 2009b
Patronek 2001
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liczby przyjmowanych zwierząt, wtedy średnia
dzienna populacja powiększy się dwukrotnie –
do 50 kotów.
Konieczna jest odpowiednia liczba
pracowników do wykonania kluczowych czynności (np. oceny stanu zdrowia zwierząt,
szczepień, kastracji, przygotowania adopcji).
Opóźnienia skutkujące wydłużeniem pobytu
nawet o 1 lub 2 dni, mogą wywołać przepełnienie i spadek jakości opieki w przypadku placówek działających blisko ich maksymalnej zdolności do zapewniania opieki. Oczekiwane zapotrzebowanie na te kluczowe czynności powinno być określone na podstawie spodziewanej liczby zwierząt ich potrzebujących i czasu,
jaki każda z nich zajmuje (np. liczba zwierząt
wymagających kastracji i badania przed adopcją). Funkcjonowanie przepełnionego schroniska da niepożądane skutki, takie jak: warunki
bytowe i opieka poniżej minimalnych standardów, opóźnienia w wykonywaniu zadań, zwiększenie stresu wśród personelu i zwierząt, wzrost
ryzyka rozprzestrzeniania chorób zakaźnych oraz
agresywnych zachowań, nieprzemyślane mieszanie (łączenie) zwierząt81. Działanie schroniska
poza zdolnością do zapewniania humanitarnej
opieki tworzy błędne koło. Opóźnieniu ulegają
wszelkie kluczowe czynności, które należy wykonać u zwierząt, co prowadzi do wydłużenia ich
średniego pobytu, co ponownie zwiększa średnią dzienną populację zwierząt, pogarsza warunki utrzymania, opiekę, eliminuje dobrostan
itd.82. Gdy tylko schronisko przekroczy zdolność
zapewniania opieki, nie może dłużej zagwarantować podopiecznym Pięciu Wolności.
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Hurley 2008b; Newbury 2009a, 2009b
Newbury 2009a, 2009b
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2. Procedury utrzymania zdolności do
zapewniania opieki.
Schroniska muszą ustanowić procedury
i wdrożyć działania w celu utrzymania zdolności
do zapewniania opieki i unikania przepełnienia.
Czynności te muszą zapewnić środki równoważące napływ nowych zwierząt (np. odbiory
przez właścicieli, adopcje, przekazywanie do
innych placówek, zwroty do środowiska naturalnego, eutanazje i inne). Zwiększanie liczby
zwierząt znajdujących się w schronisku, które już
przekroczyło zdolność zapewniania humanitarnej opieki, jest niedopuszczalne.
Kontrola wszystkich zwierząt musi być
wykonywana codziennie w celu bieżącej oceny
ich potrzeb dotyczących opieki, siedliska, zdrowia83. Odpowiednia reakcja musi pojawić się
zanim zostanie przekroczona zdolność zapewniania opieki. Zwlekanie z nią do tego momentu
będzie skutkować cierpieniem zwierząt.

3. Śledzenie danych statystycznych.
Bieżące śledzenie danych statystycznych
dotyczących podopiecznych jest niezbędnym
elementem właściwego zarządzania schroniskową populacją. Nawet najskromniejsze statystki muszą zawierać dane dotyczące miesięcznego napływu zwierząt (z podziałem na porzucone, oddane przez właściciele itp.) oraz ich
odpływu (odbiory przez właścicieli, adopcje,
padnięcia, eutanazje itp.) z podziałem na gatunki. Optymalne zarządzenie populacją i jej
monitoring powinny być oparte na istnieniu
aktualizowanego na bieżąco spisu zwierząt.
Zalecanym rozwiązaniem jest prowadzenie
takiego spisu i statystyk z podziałem na wiek,
ocenę stanu zdrowia i ocenę behawiorysty, i to
zarówno w dniu przyjęcia, jak i opuszczenia
przez zwierzę schroniska. Idealną praktyką jest
dodawanie informacji na temat chorób z jakimi
zwierzę przybyło do placówki lub na jakie w niej
zapadło w wyniku wcześniejszych zaniedbań
lub na skutek samego pobytu w schronisku.
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Sanityzacja
Dobra sanityzacja to nieodzowna część
humanitarnego chowu zwierząt. Odpowiednie
sprzątanie i dezynfekcja pozwalają ograniczyć
szerzenie się chorób zakaźnych zwierząt oraz
ludzi i w rezultacie zapewniają czystsze i zdrowsze otoczenie84. Czyste schronisko dodatkowo
zwiększa odczucie komfortu u zwierząt w nim
przebywających i polepsza wizerunek placówki.
Istnienie procedur sanityzacji jest niezbędne
w każdym schronisku, podobnie jak zapewnienie odpowiedniego wyszkolenia teoretycznego
i praktycznego w tym zakresie.

1. Czyszczenie (mycie) i dezynfekcja.
Fizyczne czyszczenie obejmuje usuwanie moczu, odchodów oraz innej materii organicznej ze środowiska85. Powinno ono dać efekt
w postaci czystej powierzchni, jednak może nie
być wystarczające do usunięcia wszystkich szkodliwych patogenów. Zabicie większości takich
drobnoustrojów jest zadaniem dezynfekcji86. Na
użytek niniejszego dokumentu jako sanityzację
określać będzie się połączenie czyszczenia oraz
dezynfekcji, niezbędne do stosowania we
wszystkich schroniskach i podobnych placówkach. Natomiast sterylizacja to zniszczenie
wszystkich mikrobów, wliczając w to formy przetrwalnikowe, i zarezerwowana jest dla narzędzi
chirurgicznych, rękawic chirurgicznych i wszelkiego wyposażenia używanego do wykonywania zabiegów w jałowych warunkach. W warunkach schroniskowych niemożliwe jest wykonanie
sterylizacji posadzek i innych powierzchni klatek
oraz boksów87.
To czy choroba zakaźna wystąpi zależy
od kilku czynników: obecności odpowiedniego
gospodarza (zwierzęcia narażonego na infekcję), zjadliwości patogenu, jego ilości oraz czasu
ekspozycji zwierzęcia na ten drobnoustrój88.
Minimalna dawka infekcyjna to progowa ilość
zarazka, która umożliwia zakażenie oraz rozwój
choroby. Dzięki właściwemu czyszczeniu i użyciu
środków dezynfekcyjnych zmniejszeniu ulega
liczba drobnoustrojów obecnych w środowisku,
co redukuje ilość zarazków wnikających do
organizmów narażonych zwierząt. OdpowiedCherry 2004; Haff 1985; Lawler 2006; Weese
2002
85
Gilman 2004; Smith 2005
86
Gilman 2004
87
Gilman 2004
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nio często wykonywana sanityzacja zmniejsza
czas ekspozycji na patogeny. W przypadku
pojawienia się ogniska choroby procedury
sanityzacyjne powinny zostać przeanalizowane
pod kątem skuteczności stosowanych środków
lub wykonywanych czynności. Jednakże pomimo istnienia prawidłowych procedur „na
papierze”, bardzo często okazuje się, że do
powstania ogniska choroby zakaźnej przyczynia
się ich nieprawidłowe wykonanie, np. poprzez
nadmierne rozcieńczenie lub zmniejszenie częstości stosowania89. Ponadto w przypadku
wybuchu choroby zakaźnej procedury sanityzacji muszą być odpowiednio przystosowane do
wywołującego go zarazka.

a)

Procedury sanityzacyjne.

Podczas opracowania procedur sanityzacyjnych trzeba wziąć pod uwagę liczebność populacji zwierząt, wyszkolenie pracowników, stan sprzętu i obiektów budowlanych
oraz pozostałe procedury. Idealnym rozwiązaniem jest przygotowanie procedur sanityzacyjnych oraz ich okresowa ocena przez lekarza
weterynarii z doświadczeniem w medycynie
schroniskowej. Informacje dotyczące sanityzacji
w schroniskach można ekstrapolować z innych
źródeł, jednak procedury muszą być oparte na
aktualnej wiedzy i zaleceniach oraz muszą brać
pod uwagę takie środki dezynfekcyjne i metody
ich używania, które umożliwią odpowiednią jakość czyszczenia, jak i dezynfekcji. Obecnie istnieje duża liczba źródeł zawierających wskazówki przystosowane do schronisk dla zwierząt90.
Do wykonywania zadań sanityzacyjnych musi być oddelegowana taka liczba
pracowników, żeby każdego dnia zwierzęta
mogły spędzić większość czasu w czystym
otoczeniu. Dla przykładu – zalecenia NACA
i HSUS mówią, że na każde 15 minut na dzień
przeznaczone na opiekę nad jednym zwierzęciem 9 minut powinno przypadać na czyszczenie. Dla 40 psów całkowity czas do wykorzystania na sanityzację dałby więc 360 minut
(6 godzin). To wystarczająco dużo do upłynięcia
np. 10-minutowego czasu wymaganego do
Lawler 2006
Petersen 2008
90
Dvorak 2009; Miller 2004b; Peterson 2008; UC
Davis 2009
88
89
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zadziałania dla jakiegoś środka dezynfekcyjnego w każdym boksie, pod warunkiem dobrego zaplanowania pracy (np. czyszczenia
innych klatek, czy zrobienia prania w czasie,
kiedy naniesiony został ten środek).
Niezbędny jest wybór odpowiednich
środków czyszczących i dezynfekcyjnych.
W celu usunięcia niektórych nieczystości konieczne może okazać się użycie detergentów
i środków odłuszczających. Wybór środków
dezynfekcyjnych musi być oparty w oparciu
o ich efektywność w danym otoczeniu (tj. w odniesieniu do materii organicznej) i skuteczność
wobec patogenów stanowiących zagrożenie
dla utrzymywanych w schronisku zwierząt91.
Wirusy bezotoczkowe, takie jak psie i kocie
parwowirusy czy koci kaliciwirus, są szczególnie
problematyczne, jednak istnieją inne bardzo
oporne na dezynfekcję drobnoustroje, np.
kokcydia i grzyby Microsporum canis. Niezależne
badania wykazały, że niektóre środki dezynfekcyjne nie są skuteczne przeciw tym wytrzymałym patogenom (np. czwartorzędowe związki
amoniowe przeciw bezotoczkowym wirusom),
co mija się z zatwierdzonymi przez amerykańską
federalną Agencję Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency, EPA) informacjami nanoszonym przez producentów na
etykietach tych produktów92. Preparaty o skuteczności niesprawdzonej w niezależnych badaniach nie powinny być stosowane jako jedyny
środek dezynfekcyjny.
Obiekty budowlane powinny być
czyszczone w kolejności podatności na zachorowanie zamieszkujących je zwierząt i ogólnej
populacji, począwszy od tych najbardziej
narażonych i kończąc na tych, które są najbardziej podejrzane o rozprzestrzenianie chorób
zakaźnych. Dla każdego z tych obszarów powinien istnieć osobny skład środków czyszczących
i narzędzi. Sprzęt ochronny (rękawice, kombinezony i/lub buty) powinny być używane w każdej
strefie i zdejmowane przed przejściem do kolejnej. (Patrz sekcja Zdrowie publiczne dla zaleceń
z zakresu BHP.) Praca w nieodpowiedniej kolejności może narazić podatne na zachorowanie
zwierzęta na kontakt z zarazkami93.

Kolejność sprzątania i opieki nad zwierzętami powinna przedstawiać się następująco
(od pierwszych do ostatnich):
1) zdrowe szczenięta i kocięta oraz zdrowe
matki karmiące,
2) zdrowe dorosłe zwierzęta,
3) chore zwierzęta.
Niezbędna jest dokładna sanityzacja
głównych siedlisk przed ich zasiedleniem przez
nowe zwierzęta. Procedury sanityzacyjne muszą
obejmować fizyczne usunięcie materii organicznej, wstępne czyszczenie powierzchni detergentem lub innym środkiem odtłuszczającym, naniesienie środka dezynfekcyjnego w odpowiednim stężeniu i na wystarczający czas, spłukiwanie oraz suszenie. Podczas lania wody lub
nanoszenia środków czyszczących/dezynfekcyjnych w głównym siedlisku lub jego pobliżu
zwierzęta nie mogą się w nim znajdować
(opcjonalnie mogą znajdować się w oddzielonym przedziale boksu), tak aby nie narażać ich
na ochlapywanie, przemoczenie i stres. Niedopuszczalną praktyką jest oprysk klatek i boksów
w czasie, gdy znajdują się w nich zwierzęta.
Siedliska zajmowane przez jedno i to
samo zwierzę przebywające w schronisku przez
dłuższy czas wymagają mniej częstej dezynfekcji, ale ich codzienne czyszczenie ciągle jest
niezbędne do utrzymania właściwych warunków zoosanitarnych. W wielu przypadkach
boksy i klatki mogą być czyszczone „punktowo”,
czyli podczas pobytu w nich zwierząt, w czasie
gdy ich odchody i mocz są usuwane. Takie
czyszczenie może być mniej stresujące dla
zwierząt, ponieważ zazwyczaj wymaga mniejszego obchodzenia się z nimi i nie usuwa znanych zapachów94. Codzienne czyszczenie jest
niezbędne również w pomieszczeniach bezklatkowych i w warunkach domowych.
Niewłaściwe czyszczenie może zwiększyć transmisję zarazków95. Czynności, które
przyczyniają się do przenoszenia patogenów
z jednego siedliska na drugie narażają zwierzęta
na zachorowanie. Z tego powodu powinno
unikać się mycia z użyciem mopa, gdy tylko jest
to możliwe. W przeciwnym wypadku (czyli np.
gdy niemożliwe jest zlewanie powierzchni wodą
z węża) koniecznie jest stosowanie środka de-
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zynfekcyjnego wykazującego dobrą aktywność
w obecności materii organicznej. Zabrudzona
woda z wiaderka nie powinna być używana do
czyszczenia kolejnych pomieszczeń. Akceptowalnego poziomu sanityzacji nie da się
osiągnąć dzięki zastosowaniu tylko wody lub
tylko środka dezynfekcyjnego nieposiadającego cech detergentu (np. wybielacza).
Zaleca się zachować ostrożność podczas mieszania środków czyszczących, ponieważ powstała mieszanina może być nieefektywna lub
nawet toksyczna. Alternatywne metody dezynfekcji, takie jak np. promieniowanie UV lub poleganie na zamarzaniu w zimie, nie są wystarczające w schroniskach i podobnych instytucjach.
Do przenoszenia patogenów przyczynić
mogą się również niewłaściwy projekt placówki
i złe warunki przetrzymywania zwierząt. Siedliska
zwierząt niedawno przyjętych, chorych lub
młodszych niż 20 tygodni powinny być zaprojektowane tak, aby umożliwić czyszczenie przy
minimalnym obchodzeniu się z nimi i bez konieczności przenoszenia do nie wysprzątanych
pomieszczeń. Bardzo dobrze sprawdzają się
w takich sytuacjach boksy lub klatki dwuprzedziałowe. Siedliska powinny być wykonane
w taki sposób, aby nie niszczyła ich woda i środki
czyszczące i aby możliwe było ich odprowadzenie. (Patrz sekcja Projekt schroniska i otoczenie.)

b) Kontrola nośników chorób (materiałów
zakaźnych, wektorów nieożywionych).
Nośnikiem (wektorem) zakażenia może
być każda rzecz, która skażona patogenami
przyczynia się do rozprzestrzeniania chorób
zakaźnych. Mogą nim być również ciało
człowieka i jego ubrania. Ponieważ zarówno
zwierzęta wyglądające na zdrowe, jak i widocznie chore mogą wydalać chorobotwórcze
drobnoustroje, każda dobra procedura sanityzacji musi dotyczyć właściwej higieny pracowników schroniska, wolontariuszy i odwiedzających,
dezynfekcji rąk, odpowiedniego oznakowania
oraz nadzoru.
Właściwa sanityzacja dłoni jest jednym
z najlepszych sposobów zapobiegania transmisji
chorób i powinna być stosowana przed i po
kontakcie ze zwierzętami i nośnikami zakażenia.
Osiąga się ją poprzez mycie rąk, użycie płynów
dezynfekcyjnych i właściwe stosowanie rękawi96

czek ochronnych. We wszystkich miejscach
przebywania zwierząt i przygotowania pokarmu
powinny znajdować się zlewy, obowiązkowo
z dostępem do mydła i jednorazowych ręczników papierowych. Tam gdzie zwierzęta są
chwytane czy przytrzymywane powinny znajdować się dozowniki ze środkiem do dezynfekcji
rąk, jednak należy pamiętać o tym, że płyny te
są nieskuteczne w stosunku do niektórych
najbardziej niebezpiecznych drobnoustrojów,
które spotkać można w schroniskach (np.
parwowirusy i kaliciwirusy), dlatego nie zaleca
się polegać tylko na nich we właściwej sanityzacji dłoni. Środki do dezynfekcji rąk powinny być
używane tylko na dłonie już wyglądające na
czyste96 i powinny zawierać alkohol o stężeniu
co najmniej 60%. Ubrania, nawet wyglądające
na czyste, nadal mogą być zanieczyszczone
patogenami. Odzież ochronna (np. fartuchy,
kombinezony, rękawiczki, buty lub ochraniacze
na nie) powinna być noszona w czasie sprzątania czy innych czynności związanych z intensywnym kontaktem ze zwierzętami (jak np. leczenie
lub eutanazja) oraz zmieniana przed przejściem
do innych zadań. Przed pracą ze szczególnie
narażoną populacją (szczeniętami, kociętami,
świeżo przyjętymi zwierzętami) pracownik powinien założyć świeżą odzież ochronną. Strój
ochronny obowiązkowo musi być zmieniony po
obsłudze zwierząt chorych na szczególnie niebezpieczną chorobę zakaźną (np. parwowirozę) lub podejrzanych o takie zachorowanie.
Wszelkie przedmioty, które wchodzą
w kontakt ze zwierzętami (np. kagańce, sprzęt
medyczny i anestezjologiczny, żywołapki do
odłowu zwierząt, rękawice do poskramiania,
zabawki, transportery, kuwety, miski, legowiska),
wliczając w to opakowania ze środkami czystości, po użyciu powinny być łatwe do odkażenia
lub wyrzucane. Rzeczy, których nie można
w prosty sposób zdezynfekować (np. skórzane
rękawice i kagańce), stanowią zagrożenie dla
zwierząt. Powinno unikać się ich stosowania
szczególnie przy zwierzętach z widocznymi
objawami choroby lub w czasie stwierdzenia
ogniska choroby w schronisku. Dla przykładu –
w jednym z badań udało się wyhodować dermatofity z materiału pobranego ze skórzanych
rękawic używanych w schronisku do przytrzymywania zwierząt. Nośnikami drobnoustrojów

Boyce 2002
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może być także sprzęt ruchomy, jak np.
wszelkiego rodzaju wózki i pojemniki na śmieci
(wraz z ich kółkami), dlatego on również
powinien być poddawany sanityzacji. Porysowane, zadrapane i porowate powierzchnie są
trudne lub niemożliwe do dobrego zdezynfekowania i z tego powodu przedmiotów je posiadających powinno używać się ich ze szczególną
ostrożnością lub powinno się je wyrzucić (chodzi
tu np. o kuwety z tworzyw sztucznych, transportery, miski plastikowe lub z nieszkliwionej
ceramiki. Transportery, żywołapki i pomieszczenia samochodów służące do przewozu
zwierząt muszą być dokładnie dezynfekowane
po każdym użyciu.
Tekstylia i miękkie legowiska używane
w schronisku muszą być prane i dokładnie suszone przed ponownym użyciem. Pozostałości
organiczne (np. odchodów) powinny być usuwane z powierzchni przed praniem. Przedmioty
ciężko zabrudzone powinny być wyprane
oddzielnie lub wyrzucone. Legowiska i posłania
skażone wytrzymałymi drobnoustrojami (np.
parwowirusami) powinny być usuwane z uwagi
na ryzyko dalszego rozprzestrzenia choroby
związane z ich ponownym użyciem97.
Miski z pokarmem i wodą powinny być
utrzymywane w czystości i muszą być poddawane dezynfekcji zanim zostaną użyte
u innego zwierzęcia. Automatyczne poidła lub
butelki nie powinny być używane, jeśli nie ma
możliwości odkażenia ich przed użyciem przez
inne zwierzę. Doskonałym rozwiązaniem jest
użycie powszechnie dostępnych zmywarek do
naczyń do mycia misek po wodzie i pożywieniu98. Mechaniczna procedura mycia i wysoka
temperatura zniszczy większość drobnoustrojów,
jednak może okazać się niewystarczająca do
pozbycia się bezotoczkowych wirusów (np.
parwowirusów). Jeśli patogeny te stanowią
problem, zabrudzone naczynia powinno się
potraktować środkiem dezynfekcyjnym przed
ich włożeniem do zmywarki. Jeśli miski
poddawane są sanityzacji ręcznie, muszą być
dokładnie myte i spłukiwane przed procedurą
właściwej dezynfekcji. Idealnym rozwiązaniem
jest, by pojemniki na pokarm i wodę były
czyszczone w innych miejscach niż kuwety i inne
rzeczy zabrudzone odchodami. Jeśli nie da się
97
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tego osiągnąć, miski i kuwety nie mogą być
myte w tym samym czasie w tym samym zlewie.
Powinien on zostać dokładnie zdezynfekowany
między użyciami.
W rozprzestrzenianiu patogenów rolę
odgrywa również transport pieszy. Dostęp do
pewnych obszarów schroniska, jak pomieszczenia kwarantanny i pomieszczenia przeznaczone
do izolacji chorych (szpitale zakaźne), powinien
być możliwy tylko dla niektórych pracowników.
Przenosiny chorych zwierząt, zwłaszcza z miejsca
ich przyjęcia do schroniska, do ich siedliska lub
miejsca wykonania eutanazji, powinny być tak
zaplanowane, aby ograniczyć rozprzestrzenianie choroby. Podłogi oraz inne powierzchnie
(stoły, blaty, lady) powinny być poddane
sanityzacji niezwłocznie po kontakcie z moczem, odchodami, wymiocinami lub zwierzętami chorymi na chorobę zakaźną lub podejrzanymi o takie zachorowanie.
Maty dezynfekcyjne nie są wystarczającym środkiem zapobiegającym rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych i nie powinno się na nich
polegać. Słabo utrzymane mogą nawet przyczyniać się roznoszenia zarazków. Osiągnięcie
wystarczającego czasu kontaktu obuwia ze
środkiem dezynfekcyjnym (np. 10 minut) jest
niepraktyczne. Same maty wymagają częstego
czyszczenia, ponieważ obecność organicznego
brudu zmniejsza skuteczność wielu środków dezynfekcyjnych. Bardziej skuteczne i zalecane
do użycia w skażonych miejscach jest łatwe
w dezynfekcji obuwie ochronne przeznaczone
tylko dla tych miejsc lub jednorazowe ochraniacze na buty99. Niedopuszczalne jest przeprowadzanie zwierząt przez maty dezynfekcyjne.

2. Inne rodzaje sprzątania.
Otwarty teren wokół schroniska musi
być utrzymywany w czystości ze świadomością,
że niemożliwe jest zdezynfekowanie ziemi, żwiru
czy trawników. Dostęp do miejsc, które nie
mogą być poddane dezynfekcji, powinien być
zastrzeżony tylko dla zwierząt wyglądających na
zdrowe, zaszczepionych, odrobaczonych i starszych niż 5 miesięcy. W idealnych warunkach
odchody winny być usuwane w otwartym
terenie niezwłocznie. Jeśli nie da się tego
osiągnąć, muszą być sprzątane co najmniej raz
99

Marley 2005; Stockton 2006
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dziennie. Nie zalecane jest dopuszczanie do
gromadzenia stojącej wody na terenach wokół
schroniska, ponieważ przyczynia się to do rozwoju wielu patogenów i komarów.
Ważną rolę w działaniu wielu schronisk
odgrywa współpraca z domami zastępczymi.
Całkowita dezynfekcja w prywatnych domach
nie jest możliwa. Wszystkie osoby opiekujące się
zwierzętami w domach zastępczych powinny
zostać przeszkolone tak, aby mogły zminimalizować ryzyko skażenia ich domów poprzez umieszczenie przejmowanych zwierząt (zwłaszcza tych
z oznakami choroby) w miejscu, które pozwala
na łatwą dezynfekcję.
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Urban 1998

3. Deratyzacja i dezynsekcja.
Wiele gatunków gryzoni oraz owadów
jest gospodarzami lub wektorami bakterii i innych patogenów, które mogą zanieczyścić
żywność albo przenieść chorobę bezpośrednio
na zwierzę100. Miejsca przechowywania pokarmu są szczególnie na nie narażone. Cała
żywność powinna być trzymana w szczelnych
puszkach lub pojemnikach, odpornych na
dostanie się do nich owadów i gryzoni101.
Pokarm powinien być usuwany z wybiegów na
noc, jeśli w schronisku obecne są gryzonie
i owady. W przypadku wystąpienia takiego
problemu zastosowane rozwiązania muszą być
bezpieczne, efektywne i humanitarne.
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Opieka weterynaryjna i fizyczny dobrostan
zwierząt
Na zdrowie zwierzęcia składa się nie
tylko brak choroby lub kontuzji, ale również
dobrostan fizyczny i psychiczny102. Właściwe
postępowanie medyczne i opieka weterynaryjna nad schroniskową populacją są koniecznością i muszą uwzględniać ogólny dobrostan.
Powszechnie przyjęty jest pogląd, że schroniska
dla zwierząt są odpowiedzialne za zapewnienie
opieki zdrowotnej i dobrostanu przyjmowanych
zwierząt. Niestety znane są przypadki niespełniania tych zadań w schroniskach, co przekładać się może do powstawania ognisk chorób
zakaźnych i w rezultacie liczne padnięcia i/lub
eutanazje. Zwierzęta trafiające do schronisk
często już mają różnego rodzaju problemy ze
zdrowiem, ale nawet zdrowe osobniki umieszczane w nowych i dobrze zaprojektowanych
siedliskach zagrożone są zachorowaniem i utratą dobrostanu, jeśli w placówce nie działa dobry
program opieki weterynaryjnej. Bez niego zwierzęta narażone są na cierpienie i dającą się
uniknąć śmierć103.
Schroniskowy program opieki zdrowotnej musi być nadzorowany przez lekarza
weterynarii (patrz Słowniczek) i uwzględniać
udział wykwalifikowanego personelu do oceny
zwierząt, zapewnienia profilaktyki, postawienia
diagnozy i wdrożenia leczenia104. Prewencja
przed zachorowaniami powinna być priorytetem, jednak trzeba zapewnić również szybkie
leczenie w przypadku wystąpienia chorób. Prewencja weterynaryjna właściwa dla każdego
gatunku powinna obejmować działania zwiększające odporność na choroby oraz minimalizujące narażenie na patogeny105. Konieczne
jest zapewnienie udziału w szkoleniach i ustawiczne kształcenie osób odpowiedzialnych za
te procedury. Częścią programu opieki zdrowotnej powinna być kontrola jego wykonywania.
Schroniskowe procedury opieki weterynaryjnej powinny pomagać poszczególnym
osobnikom na odzyskanie i utrzymanie przez nie
fizycznego zdrowia i są niezbędne do utrzymania w zdrowiu ogólnej populacji poprzez zmniejszenie częstotliwości i ciężkości przebiegu choHurnik 1998)
HSUS 2007; King County Animal Services
Report
104
stanowisko ASV dotyczące nadzoru
weterynaryjnego w schroniskach

rób. Zapewnianie dobrostanu pojedynczych
zwierząt musi być zbalansowane w taki sposób,
żeby nie przekładało się negatywnie na całą
populację. Kompleksowe programy opieki
weterynaryjnej, rozpoczynające się już w momencie przyjęcia zwierzęcia i trwające do czasu
opuszczenia przez nie schroniska, są fundamentalne dla utrzymania w należytym zdrowiu
całej populacji106. Pogorszenie się stanu zdrowia
i dobrostanu zwierząt po ich przyjęciu, marnienie
chorych i zranionych pozostawianych bez
właściwego leczenia, powstawanie dużych
ognisk chorób zakaźnych, padnięcia w wyniku
zakażenia lub zranienia nabytego w schronisku
oraz częste występowanie zoonoz u pracowników świadczą o słabym poziomie opieki
weterynaryjnej107. (Patrz sekcja Opieka weterynaryjna i fizyczny dobrostan zwierząt w celu
uzyskania informacji dotyczących przewidywanych współczynników śmiertelności.)

1. Relacje z lekarzem weterynarii i
prowadzenie dokumentacji.
Wszystkie czynności i procedury dotyczące opieki zdrowotnej powinny zostać opracowane w porozumieniu z lekarzem weterynarii,
najlepiej znającym się na schroniskowej medycynie weterynaryjnej. Z lekarzem odpowiedzialnym za opiekę medyczną powinna być zawarta
umowa określająca jego obowiązki i umożliwiająca kontrolę ich wykonywania. Najlepszym sposobem zapewnienia, że schroniskowa opieka
zdrowotnej pokrywa się z profesjonalnymi wzorcami, jest sporządzenie pisemnych standardowych procedur operacyjnych (SPO) oraz ich
wdrożenie.
Podawanie leków i prowadzenie terapii
możliwe jest wyłącznie po ich pisemnym zaleceniu lub pod nadzorem lekarza weterynarii,
a wszystkie leki muszą być wydawane zgodnie
z przepisami krajowymi.
Niezbędne jest prowadzenie dokładnej
dokumentacji medycznej. O ile to możliwe,
powinno uzyskać się wywiad lekarski i behawioralny od osób, które oddają zwierzęta do
schroniska. Placówka musi dokumentować całą
Fowler 1993
AAHA 2006; CFA 2009; FASS 1999; Griffin
2009a; Larson 2009; Miller 2004a; Nowa
Zelandia 1998
107
FASS 1999

102

105

103

106

22

Opieka weterynaryjna i fizyczny dobrostan zwierząt

opiekę weterynaryjną świadczoną każdemu
zwierzęciu. Idealnym rozwiązaniem jest, gdy
dokumentacja zawiera datę przyjęcia każdego
zwierzęcia, informacje o miejscu jego pochodzenia, dane identyfikacyjne, listę wszystkich
testów diagnostycznych z ich wynikami i datami
przeprowadzenia, dane dotyczące terapii
(w tym o wszelkich podawanych lekach z ich
dawkami i drogą podania) oraz szczepień. Cała
dokumentacja weterynaryjna powinna być
przekazywana wraz ze zwierzęciem w chwili,
gdy opuszcza ono schronisko.

2. Uwagi dotyczące przyjmowania
zwierząt.
Stan zdrowia każdego zwierzęcia
powinien zostać oceniany w dniu przyjęcia do
schroniska, następnie regularnie monitorowany108. Pozwala to rozpoznać wszelkie problemy lub zmiany, które wystąpią podczas
pobytu w schronisku, odróżnić je od wcześniej
istniejących oraz umożliwia ich rozwiązanie.
O ile to możliwe, historia weterynaryjna
zwierzęcia przyjmowanego do schroniska,
powinna zostać uzyskana od jego poprzedniego właściciela. Wszelkie dostępne informacje na temat przywiezionych bezpańskich zwierząt również powinny zostać zanotowane.
Najlepiej byłoby, gdyby takie fakty przekazywane były pracownikowi podczas rozmowy,
rozwiązaniem gorszym (choć dopuszczalnym)
są kwestionariusze pisemne. Każde zwierzę
powinno zostać poddane ocenie stanu zdrowia
w chwili przyjęcia, szczególnie pod kątem występowania objawów choroby zakaźnej i/lub
problemów wymagających natychmiastowej
reakcji109. Badanie to powinno zostać zarejestrowane w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej.
Zalecane jest dołożenie wszelkich starań, aby
zidentyfikować i zlokalizować właściciela zwierzęcia, np. poprzez dokładne (kilkukrotne)
sprawdzenie obecności mikroczipa lub innych
identyfikatorów. Zwiększenie szansy wykrycia
transpondera przy powtarzaniu skanowania
zostało potwierdzone badaniami110.
Odpowiednia segregacja zwierząt trafiających do schroniska oraz ich oddzielenie od
AAEP 2004; UC Davis 2009
109
UC Davis 2009
110
Lord 2008
111
Fischer 2007
108

reszty populacji jest niezbędne dla prawidłowego utrzymania zdrowia i dobrostanu w placówce. Wszystkie osobniki powinno się podzielić
według gatunku, wieku, stanu zdrowia fizycznego i behawioralnego. Młode zwierzęta (szczenięta i kocięta w wieku poniżej 5 miesięcy) są
bardziej podatne na choroby, dlatego powinna
zostać im zapewniona większa ochrona przed
możliwym narażeniem na kontakt z patogenem.
Można to w łatwy sposób osiągnąć poprzez
oddzielnie od populacji ogólnej. Już od dnia
przyjęcia i następnie w czasie całego pobytu
w schronisku, zwierzęta zdrowe nie powinny być
trzymane i obsługiwane razem ze zwierzętami
z objawami choroby. (Patrz sekcja Opieka
behawioralna i psychiczny dobrostan zwierząt
w celu uzyskania dodatkowych informacji na
temat procedur przyjmowania zwierząt.)

3. Szczepienia.
Szczepionki są niezbędnymi narzędziami
ratującymi życie i dlatego muszą być używane
w ramach schroniskowego programu opieki
weterynaryjnej. Standardowe terminarze szczepień stosowane u zwierząt posiadających
domy, w większości przypadków nie są odpowiednie dla warunków schroniskowych. Ze
względu na większe ryzyko narażenia na choroby zakaźne, potencjalnie zagrażające życiu
konsekwencje zakażenia oraz mały odsetek
uodpornionych zwierząt trafiających do schroniska111, musi istnieć w nim specjalnie skrojona
strategia profilaktyki. Niektóre szczepionki zapobiegają infekcjom, podczas gdy inne zmniejszają nasilenie objawów klinicznych112. Panele
ekspertów113 zgadzają się, że programy szczepień muszą być zmodyfikowane dla każdego
schroniska, uznając, że nie istnieje jeden uniwersalny protokół mający zastosowania w każdej
sytuacji i w każdej placówce.
Istnieją jednak wytyczne dotyczące
podstawowych szczepień, które mają zastosowanie do większości schronisk114. Zapewniają
one szkielet do stworzenia programu szczepień
dostosowanego dla danej placówki. Powinien
go wykonać lekarz weterynarii, biorąc pod
uwagę ryzyko i korzyści związane z użyciem konPeterson 2008
AAFP 2006; AAHA 2006
114
AAFP 2009; AAHA 2006
112
113
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kretnych szczepionek, sytuację epizootyczną
w okolicy, ryzyko ekspozycji osobników w placówce i dostępne w niej zasoby115.
Z powodu zwiększonego w schroniskach
ryzyka narażenia na patogeny, zwierzętom musi
zostać podana podstawowa szczepionka już
w momencie przyjęcia lub nawet przed nim.
Ciąża i łagodne choroby nie są przeciwskazaniem dla takiego działania z uwagi na względnie niskie komplikacje związane ze szczepieniem
w porównaniu do tych, wywoływanych przez
choroby zakaźne116. W schroniskach za podstawowe szczepienia uznaje się obecnie te
przeciwko panleukopenii, wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy (herpeswirozie) i kaliciwirozie w przypadku kotów117 oraz przeciwko
parwowirozie, nosówce, zakaźnemu zapaleniu
wątroby (chorobie Rubartha), parainfluenzie,
a także Bordetella bronchiseptica w przypadku
psów118. Żywe modyfikowane szczepionki są
szczególnie rekomendowane w schroniskach
do wykonywania szczepień podstawowych
(również u ciężarnych samic), gdyż zapewniają
szybsze powstanie odporności w porównaniu do
szczepionek inaktywowanych.
Szczepienie przeciwko wściekliźnie wykonywane w dniu przyjęcia w większości schronisk nie jest uznawane za priorytetowe z uwagi
na małe ryzyko narażenia na tę chorobę w tych
miejscach. Zwierzę powinno zostać jednak
zaszczepione przeciwko wściekliźnie, gdy
spodziewany jest jego długi pobyt w placówce,
gdy ryzyko ekspozycji jest większe lub kiedy
wymaga tego prawo. W najgorszym przypadku
zwierzęta powinny zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie w dniu opuszczenia schroniska lub krótko po nim.
Schroniska sprawujące długoterminową opiekę nad zwierzętami są zobligowane
do zapewnienia powtórzenia szczepień zgodnie
z zaleceniami schroniskowej medycyny weterynaryjnej119. Ponowne szczepienie zalecane jest
również u szczeniąt i kociąt do czasu zaniku
matczynych przeciwciał. W czasie pobytu
w schronisku szczenięta i kocięta muszą być

szczepione w odstępach 2-3 tygodniowych, aż
do osiągnięcia przez nie wieku 18-20 tygodni.
Schroniska nie wykonujące podstawowych szczepień w momencie przyjęcia zwierząt
lub nie szczepiące wszystkich zwierząt, są znacznie bardziej narażone na powstanie poważnych
ognisk dających się uniknąć chorób zakaźnych120. Konieczne jest zapewnienie leczenia
w przypadku wystąpienia poszczepiennych
reakcji niepożądanych. Szkolenie z zakresu
przechowywania szczepionek, ich podawania
i postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji poszczepiennych powinno
być przeprowadzone przez lekarza weterynarii
(w przypadku wykonywania szczepień przez
osobę niebędącą lekarzem weterynarii i posiadającą takie uprawnienia, tj. w Polsce np.
technika weterynarii – przyp. tłum.). Miejsce
iniekcji danej szczepionki (np. przeciwko
wściekliźnie u kotów w prawą kończynę miedniczną) powinno odpowiadać tym zalecanym121. Powinna być prowadzona dokumentacja wszelkich immunizacji wykonywanych
u zwierzęcia w czasie jego pobytu w schronisku.
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Miller & Hurley 2004; Miller & Zawistowski 2004
AAFP 2009; AAHA 2006; Larson 2009
117
AAFP 2009
118
AAHA 2006
119
AAFP 2006l AAHA 2006
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4. Nagłe przypadki i ratownictwo.
W schronisku musi istnieć system
pomocy w nagłych przypadkach zapewniający
właściwą i szybką pomoc zwierzętom zranionym, w stanie zagrożenia życia lub z oznakami
poważnej choroby122. Pracownicy powinni
zostać przeszkoleni w rozpoznawaniu takich
sytuacji. System ten musi zapewniać objęcie
zwierząt opieką i zwalczaniem bólu (na miejscu
lub poprzez przewiezienie ich do innej placówki)
albo umożliwiać humanitarną i zgodną z prawem eutanazję.

5. Kontrola bólu.
Schroniska często opiekują się zwierzętami chorymi ostro lub przewlekle. ACVA (The
American College of Veterinary Anesthesiologists) definiuje ból jako złożone zjawisko o składowych patofizjologicznych i psychologicznych,
które często jest trudne do rozpoznania i zinterpretowania u zwierząt123. Ból musi być rozpoznaLarson 2009
AAFP 2006; AAHA 2006
122
AAEP 2004; CFA 2009; CVMA 2009; FASS 1999
123
ACVA 2006
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ny i zwalczany, aby zmniejszyć cierpienie zwierząt. Nieleczony może być manifestowany w postaci fizycznych problemów takich jak utrata
masy ciała, atrofia mięśni, zwiększone ciśnienie
krwi czy przedłużony powrót do zdrowia po
chorobie lub urazie124. Niezbędne jest wczesne
wdrożenie zwalczania bólu. Brak jego leczenia
w schroniskach jest niedopuszczalny.
Rozpoznawanie i łagodzenie bólu u dużej liczby gatunków zwierząt może być złożone
i trudne125. Poszczególne osobniki różnie reagują
na bodźce i mogą manifestować to w fizjologicznie i behawioralnie różnorodny sposób126.
Pomimo że stworzono wiele systemów punktowych i skali służących do oceny bólu u zwierząt,
tylko nieliczne zostały rzetelnie sprawdzone i nie
istnieje żaden powszechnie akceptowany złoty
standard127. Ogólnie uznaje się jednak, że jeśli
jakiś zabieg jest bolesny u człowieka, to jest taki
również dla zwierząt128. W gestii schroniska leży
połączenie wiedzy o danym gatunku i rasie,
stwierdzonych w badaniu klinicznym objawach,
zachowaniu zwierzęcia czy stopniu bólu związanym z jakąś chorobą, urazem lub przeprowadzeniem zabiegu, w celu właściwego postępowania w minimalizacji bólu.
Ciągle rozwijane są farmakologiczne
i niefarmakologiczne sposoby zwalczania bólu.
Stosowanie każdego z nich powinno być objęte
nadzorem lekarza weterynarii. Do łagodzenia
bólu musi zostać dobrana analgezja o odpowiedniej sile i czasie trwania. Opcje niefarmakologiczne (np. masaż, fizykoterapia)
zwiększające komfort zwierzęcia i zmniejszające
jego lęk mogą zostać użyte jako dopełnienie
farmakoterapii. W sytuacjach, kiedy wystąpienie bólu można przewidzieć, analgezja powinna
zostać zastosowana prewencyjnie (z wyprzedzeniem). Zwierzęta muszą być regularnie monitorowane pod kątem skuteczności i celowości
wdrożonej terapii. Gdy nie można osiągnąć
wystarczającego poziomu łagodzenia bólu,
zwierzę trzeba przenieść do placówki, która jest
w stanie to zrobić lub należy poddać je humanitarnej eutanazji.

6. Procedury przeciwpasożytnicze.

Robertson 2002
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Paul-Murphy 2004
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ACVA 2006
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IVAPM 2005
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Wiele zwierząt przybywających do
schronisk jest zarażonych pasożytami wewnętrznymi i zewnętrznymi129. Organizmy te mogą być
w łatwy sposób przenoszone na inne zwierzęta,
wywoływać poważne choroby (i powodować
związane z tym cierpienie), długo utrzymywać
się środowisku oraz stanowić zagrożenie dla
zdrowia publicznego130, przy czym nie zawsze
ich obecność da się stwierdzić w badaniu
klinicznym. Schroniska odpowiedzialne są za
redukowanie ryzyka transmisji pasożytów na
ludzi oraz zwierzęta. Skuteczny pogram ich
zwalczania powinien być sporządzony pod
nadzorem lekarza weterynarii. Zwierzęta powinny otrzymywać leki skuteczne przeciw endoi ektopasożytom występującym w danym regionie (klimacie) oraz przeciw wszelkim wykrytym
w ich organizmie lub na nim. Działania lecznicze
i profilaktyczne powinny brać pod uwagę cykle
życiowe pasożytów i wyniki przesiewowych
testów diagnostycznych identyfikujących parazytozy występujące w populacji. Najlepszym
rozwiązaniem, zapobiegającym kontaminacji
środowiska i minimalizującym zagrożenie zoonozami, jest wdrożenie działań profilaktyki przeciwpasożytniczej już w dniu przyjęcia zwierzęcia,
a następnie stosowanie jej regularnie przez cały
czas jego pobytu w schronisku. Niezbędne jest
natomiast odrobaczenie psów i kotów przed
opuszczeniem przez nie placówki z uwagi na
zagrożenie dla ludzi związane z zarażeniem
niektórymi pasożytami (głównie nicieniami).
Z uwagi na znaczną oporność środowiskową
wykazywaną przez jaja wielu gatunków robaków i pierwotniaków oraz związaną z tym trudność w ich eradykacji z otoczenia, ważne są
szybkie usuwanie odchodów zwierząt, właściwa
sanityzacja oraz leczenie chorych.

7. Obchody i monitorowanie.
Obchody mające na celu wizualną
kontrolę stanu zdrowia i dobrostanu każdego ze
zwierząt muszą być wykonywane minimum raz
w ciągu doby przez przeszkoloną osobę.
Czynność taka powinna sprawdzać konsumpcję pokarmu i wody, oddawanie moczu i kału,
ACVA 2006; APHIS 1997b
Bowman 2009
130
CAPC 2008; CDC 2009
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zachowanie, sposób poruszania się, oznaki
choroby lub innych problemów131. Powinna
także odbywać się przed sprzątaniem, żeby
można było wyciągnąć wnioski ze stanu
siedliska (odchodów, śladów moczu, resztek
jedzenia, wymiocin itp.). W przypadku zwierząt
trzymanych w grupach obchód powinien mieć
miejsce w czasie karmienia, aby można było
zaobserwować apetyt poszczególnych zwierząt
i ewentualne konflikty przy miskach. Każde zwierzę z widocznymi oznakami bólu i cierpienia,
z szybko pogarszającym się stanem zdrowia,
z podejrzeniem zoonozy lub w zagrożeniu życia
musi mieć zapewnioną szybką i odpowiednią
opiekę weterynaryjną132.
Każde zwierzę pozostające w schronisku
dłużej niż miesiąc, nawet nie przejawiające
oznak choroby, powinno być co miesiąc ważone i poddawane ocenie sylwetki (body condition score, BCS) przez przeszkolonego pracownika. Kliniczne badanie lekarskie powinno być
przeprowadzane dwa razy w ciągu roku lub
częściej, jeśli rozpoznano jakieś problemy.
Zwierzęta geriatryczne, chore lub osłabione
powinny być badane przez lekarza weterynarii
tak często, jak wymaga tego ich stan.
Istnieje wiele przykładów problemów
zdrowotnych, wymagających regularnej kontroli, wliczając w to np. choroby stomatologiczne, infekcje retrowirusowe, endokrynopatie
czy zaburzenia apetytu lub zmiany masy ciała.
Ponadto niezbędne jest zapewnienie zwierzętom dostępu do zabiegów pielęgnacyjnych
(groomerskich) i/lub umożliwienie wyrażania
właściwych dla danego gatunku zachowań,
które pozwalają zwierzętom na utrzymanie ich
skóry i sierści lub piór w należytym stanie133.
Brudna, skołtuniona albo zmatowiała okrywa
włosowa nie tylko jest niewygodna, ale predysponuje do wystąpienia chorób skóry, a w skrajnych przypadkach do poważnego cierpienia.
Odpowiednia pielęgnacja czy kąpiele zwierząt
są więc niezbędne do utrzymania ich w zdrowiu
i nie mogą być uznawane za działania wyłącznie kosmetyczne lub opcjonalne.

8. Żywienie.

CFA 2009; Nowa Zelandia 2007; UC Davis
2009
132
AAEP 2004; CDA 2009; CFA 2009; Nowa
Zelandia 2007
133
CDA 2009; CFA 2009; Nowa Zelandia 1998
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Świeża i czysta woda oraz odpowiedni
pokarm to podstawowe wymagania zwierząt,
niezbędne do zachowania ich zdrowia fizycznego. Każde zwierzę musi mieć zapewniony
ciągły dostęp do wody, chyba że istnieje
medyczne uzasadnienie do jego czasowego
ograniczenia. Woda powinna być wymieniana
co najmniej raz dziennie oraz wtedy, kiedy jest
zauważalnie zanieczyszczona. Obligatoryjne jest
również dostarczenie zwierzęciu karmy spełniającej jego wymagania żywieniowe i uwzględniającej jego stan zdrowia. Częstotliwość karmienia oraz ilość podawanego pożywienia
zależy od wieku zwierząt, ich gatunku, wielkości,
aktywności, stanu zdrowia oraz samego pokarmu, który musi być świeży, smaczny i wolny od
zanieczyszczeń. Dawka żywieniowa musi zaspokajać normalne dzienne zapotrzebowanie
umożliwiając przez zwierzęciu maksymalny
rozwój, utrzymanie prawidłowej masy ciała i odchowanie ewentualnego potomstwa. Siedliska
zwierząt powinny być regularnie sprawdzane
pod kątem zanieczyszczenia lub zepsucia pokarmu. Niezjedzone pożywienie musi być
stamtąd usuwane co najmniej raz na dobę.
Niezjedzonego przez jedno zwierzę pokarmu nie
wolno podawać innemu.
W idealnych warunkach zwierzęta
powinny być raczej karmione jednolicie, nie
różnymi produktami. Stałe podawanie jednej
dobrej karmy minimalizuje ryzyko wystąpienia
problemów żołądkowo-jelitowych, stresu i braku
apetytu, które mogą pojawiać się w przypadku
częstych zmian diety oraz ułatwia pracownikom
jej właściwe odmierzanie. Skarmianie surowizną
nie jest zalecane w schroniskach z uwagi na
możliwe skażenie bakteryjne i pasożytniczego
takiego pokarmu oraz z uwagi na związane
z nimi ryzyko dla zdrowia publicznego134.
Zdrowe i dorosłe (tj. mające powyżej
6 miesięcy) psy i koty muszą być karmione
minimum jeden raz dziennie135. Optymalne jest
karmienie psów dwa razy dziennie136, natomiast
kotów wielokrotnie w ciągu dnia małymi
porcjami oraz w sposób zachęcający je do
CVMA 2006; Finley 2008; LeJeune 2001; Lenz
2009; Marley 2006
135
CDA 2009; CFA 2009
136
Nowa Zelandia 1998
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poszukiwania jedzenia137. Jeśli koty nie mają
stałego dostępu do pożywienia, powinno być
im ono podawane dwa razy w ciągu dnia.
Zdrowe kocięta i szczenięta muszą mieć stały
dostęp do pokarmu lub być karmione często
małymi porcjami z uwagi na większe tempo
metabolizmu. Pozwala to u nich zapobiegać
groźnym dla życia fluktuacjom poziomu glukozy
we krwi (hipoglikemii). Zwierzęta osłabione,
z niedowagą, ciężarne lub będące w laktacji
powinny otrzymywać pożywienie częściej.
Program żywienia populacji zwierząt lub leczenia zwierząt poważnie niedożywionych albo
z wyjątkowymi potrzebami żywieniowymi/zdrowotnymi powinien zostać opracowany przez
lekarza weterynarii.
Ilość pobieranego pokarmu musi być
monitorowana codziennie. Zwierzęta powinny
być ważone regularnie, to samo dotyczy oceny
ich sylwetki (body condition score). Różne
zwierzęta mogą mieć bardzo zróżnicowane
wymagania metaboliczne138, dlatego każde
z nich powinno być karmione w taki sposób, aby
nie doświadczało znaczących strat lub zysków
masy ciała. Osobniki przejawiające brak
apetytu lub bardzo niską/wysoką masę ciała
muszą zostać zbadane przez lekarza weterynarii
i być odpowiednio leczone.
Pożywienie i woda muszą być podawane w odpowiednich naczyniach, umieszczonych tak, aby każde zwierzę w siedlisku miało do
nich dostęp. Naczynia te w schronisku muszą
być bezpieczne, dostępne w rozmiarach właściwych dla różnych zwierząt oraz w wystarczającej liczbie. Gdy w jednym siedlisku znajduje się
więcej niż jedno zwierzę, niezbędne jest dopasowanie zwierząt o podobnych potrzebach
żywieniowych oraz ich uważne monitorowanie.
Osobniki, które pilnują pożywienia lub wręcz
uniemożliwiają dostęp do niego swym towarzyszom, muszą być trzymane lub karmione oddzielnie. Miski powinny znajdować się w miejscach równocześnie umożliwiających ich obserwację, łatwo dostępnych dla obsługi (do czyszczenia, napełniania) oraz utrudniających ich
zanieczyszczenie odchodami i moczem zwierząt. Jeśli w schronisku używa się automatycznych poideł lub butelek do picia, trzeba
codziennie sprawdzać je pod kątem prawi137
138

Vogt 2010
Lewis 1987

dłowego działania i czystości oraz dezynfekować między zamieszkaniem siedliska przez
nowe zwierzę.
Stary pokarm stanowi zagrożenie w wyniku jego psucia i/lub przyciągania szkodników.
Karma podana zwierzętom i przez nie niezjedzona, po 24 godzinach musi zostać usunięta
i wyrzucona w celu uniknięcia jej zepsucia.
Pojemniki i miski na jedzenie oraz wodę muszą
być poddawane sanityzacji regularnie. Miejsca
przechowywania i przygotowania pożywienia
muszą być łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji
oraz stale utrzymywanie w czystości, sam
pokarm powinien być przechowywany w sposób uniemożliwiający jego zanieczyszczenie
i psucie. Łatwo psująca się żywność musi być
przechowywana w lodówkach, natomiast taka
z nieważnym terminem przydatności do spożycia nie powinna być podawana zwierzętom,
przy czym należy wziąć pod uwagę, że narażenie opakowań lub karmy na ciepło lub
powietrze atmosferyczne może skrócić deklarowany przez producenta termin ważności.
Produkty przepakowane z oryginalnych opakowań powinny być wyraźnie oznaczone i opisane. Szkodniki oraz substancje trujące powinno
się utrzymywać z dala od pokarmu, miejsca jego
przechowywania i przygotowania139.

9. Dobrostan populacji.
Zdrowie poszczególnych osobników
i całej populacji wzajemnie od siebie zależą.
Jedno nie może istnieć bez drugiego w większości schronisk. Z tego powodu pracownicy
odpowiedzialni za opiekę weterynaryjną regularnie muszą sprawdzać stan zdrowia pojedynczych zwierząt, jak i ich ogółu, co pozwala na
wczesne wykrycie problemów i zareagowanie
na nie. Idealnie jest gdy schronisko monitoruje
częstotliwość występowania niektórych chorób
(takich jak infekcje górnych dróg oddechowych, parwowirozy), wyznacza możliwe do
zrealizowania cele, rozwija ukierunkowane na
nie strategie i sprawdza skuteczność już wdrożonych rozwiązań weterynaryjnych, co ostatecznie prowadzi do poprawienia ogólnego zarządzania populacją i dobrostanu osobników. Ten
rodzaj nadzoru ułatwi również wczesne rozpoznanie i zgłoszenie problemu, postawienie od139

AAEP 2004
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powiedniej diagnozy, efektywną interwencję
i zgromadzenie danych. Programy opieki weterynaryjnej muszą być poddawane ocenie
w przypadku pogorszenia zdrowia zwierząt
i zwiększenia częstotliwości chorób lub zgonów.
Poza śledzeniem trendów związanych
z poszczególnymi chorobami, okresowo powinny być przeglądane dane dotyczące ogólnej
zachorowalności oraz śmiertelności zwierząt.
Wzrost liczby padnięć zwierząt w schronisku
często jest wskaźnikiem wystąpienia choroby
zakaźnej (np. parwowirozy, chorób górnych
dróg oddechowych) i wymaga powzięcia
reakcji przez placówkę. Zgony zwierząt po
przyjęciu do schroniska (inne niż eutanazja, tj.
padnięcia), nigdy nie powinny dotyczyć więcej
niż bardzo małego odsetka wszystkich
przyjętych osobników. Dla przykładu – w amerykańskim stanie Wirginia w latach 2004-2007
mniej niż 2% kotów i mniej niż 1% psów zmarło po
przyjęciu do schroniska (takie dane są corocznie
publikowane przez Virginia Department of Agriculture and Consumer Service, Office of the
State Veterinarian i dotyczą organizacji samorządowych oraz publicznych lub prywatnych
sieci i stowarzyszeń zajmujących się ochroną
zwierząt). Badanie w 11 schroniskach typu openintake (tj. zazwyczaj samorządowych lub
publicznych przyjmujących z definicji niemal
wszystkie zwierzęta pochodzące z danego
terenu – przyp. tłum), w tym z dużych aglomeracji takich jak Los Angeles i Nowy Jork, przyczyniło
się do ustalenia przeciętnego „wskaźnika śmiertelności w schronisku” (obliczanego jako liczba
psów i kotów, które padły w schronisku podzielona przez całkowitą liczbę przyjętych żywych
psów i kotów) na poziomie 0,75% (z przedziału
0,18-1,61%)140. Przekroczenie tego przeciętnego
poziomu wskazuje na wystąpienie sytuacji
wymagającej wypracowania natychmiastowych rozwiązań.

10. Choroby zakaźne i odpowiedź na nie.
Niezbędną częścią systemu opieki
weterynaryjnej każdego schroniska musi być
właściwa reakcja na pojawienie się chorób.
Plan odpowiedzi na takie zagrożenia powinien
ograniczać rozprzestrzenianie zakażeń na zdrowe zwierzęta i ludzi oraz zapewniać odpowied140
141
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nie leczenie i opiekę chorym podopiecznym141.
Z uwagi na mnogość patogenów, dróg ich
szerzenia oraz rodzajów schronisk nie istnieje
jedna uniwersalna strategia reakcji na
powstanie ogniska choroby zakaźnej142. (Patrz
sekcja Zdrowie publiczne w celu uzyskania
dodatkowych informacji na temat zapobiegania transmisji chorób.)

a) Izolacja.
Wszystkie schroniska powinny być w stanie zapewnić takie miejsca do izolacji zwierząt,
które umożliwią objęcie ich humanitarną opieką
bez narażania zdrowia i życia pozostałych
zwierząt143. Izolację można zapewnić zarówno
w placówce (dzięki fizycznemu odosobnieniu)
lub poprzez przekazanie zwierzęcia do innej
organizacji. Kiedy niemożliwe jest izolowanie
chorych lub podejrzanych o zachorowanie
zwierząt lub to już zapewniane okazuje się być
niewystarczające dla skali występującego
problemu, schronisko musi rozważnie wziąć pod
uwagę konsekwencje dalszego narażenia
ogólnej populacji i możliwość przeprowadzania
eutanazji. Niedopuszczalne jest przebywanie
zwierząt z poważnymi chorobami zakaźnymi
z pozostałymi osobnikami. Nawet zwierzęta
z łagodnymi objawami tych chorób nie powinny być przetrzymywane z ogólną populacją,
ponieważ w istotny sposób zwiększa to ryzyko
dalszego rozprzestrzeniania epizootii.

b) Rozpoznanie choroby.
W przypadku pojawienia się podejrzenia lub wybuchu ogniska choroby zakaźnej
powinno się dążyć do postawienia rozpoznania
lub identyfikacji drobnoustroju. Początkowo
podstawą leczenia i reakcji na zagrożenie może
być robocza diagnoza postawiona przez lekarza weterynarii. Jeśli patogenu nie udało się
określić, musi zostać przeprowadzona ocena
ryzyka oparta o takie dane jak liczba zwierząt,
które miały kontakt z zakażonymi zwierzętami
czy podejrzewana choroba (patogen).
Osobniki z podejrzeniem choroby muszą
zostać odizolowane do momentu aż diagnoza
lub leczenie nie sprawią, że zostaną uznane za
małe zagrożenie dla pozostałej populacji.
W przypadku śmierci jakiegoś zwierzęcia z nie142
143
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znanych przyczyn, powinno zostać przeprowadzone badanie sekcyjne i histopatologiczne
zwłok z uwagi na wartościowość takiej diagnostyki dla ochrony zdrowia innych zwierząt.
Procedury radzenia sobie z częstymi
chorobami i rozpoznawania ich w oparciu o objawy kliniczne powinny zostać opracowane
przez lekarza weterynarii i stosowane po konsultacji z nim. Zbiór tych zasad powinien szczegółowo opisywać spodziewany przebieg choroby
i reakcję na leczenie. Jeśli rozwój infekcji lub
odpowiedź na wprowadzoną terapię odbiegają od przewidywań, zalecany jest kontakt się
z lekarzem weterynarii.

chorób odpowiednim państwowym czy samorządowym instytucjom.
Jedną z metod radzenia sobie z wybuchem chorób zakaźnych (i w rzadkich sytuacjach jedyną) jest depopulacja schroniska.
Zanim zostanie przeprowadzona niezbędne jest
wzięcie pod uwagę wielu czynników np. drogi
szerzenia choroby, zachorowalności, śmiertelności czy zagrożenia dla zdrowia publicznego. Wszystkie inne metody rozwiązania problemu muszą zostać wykluczone jako możliwe
do spełnienia przed zrealizowaniem depopulacji schroniska, która powinna być postrzegana
wyłącznie jako rozwiązanie ostateczne144.

c) Odpowiedź na powstanie ogniska
choroby zakaźnej.

11. Leczenie zwierząt schroniskowych.

W chwili pojawienia się ogniska choroby
zakaźnej w schronisku niezbędne jest odseparowanie zwierząt, które były narażone na
zakażenie od tych, które są na nie szczególnie
wrażliwe, i od tych które nie były narażone.
W niektórych okolicznościach w celu ograniczenia rozprzestrzeniania choroby niezbędne może
być wstrzymanie przyjęć lub adopcji zwierząt.
Z drugiej strony, prawidłowo przygotowane
i użytkowane miejsca do izolacji mogą okazać
się wystarczające do ograniczenia epizootii.
Idealnym rozwiązaniem jest wstrzymanie ruchu
zwierząt do momentu wprowadzenia nacelowanej na daną chorobę strategii jej zwalczania.
Obsługa zwierząt i możliwości przemieszczania
się po schronisku powinny zostać ograniczone.
W reakcji na powstanie ogniska choroby zakaźnej procedury (dotyczące szczepień, sanityzacji,
przemieszczania itp.) powinny zostać zrewidowane pod kątem ich efektywności wobec patogenu, będącego bieżącym problemem. Minimum dwa razy dziennie zwierzęta powinny być
doglądane pod kątem obecności objawów
choroby. Powinno unikać się łączenia ozdrowieńców lub osobników, które były narażone na
zakażenie z resztą populacji, gdy ciągle istnieje
ryzyko, że mogą one przenieść chorobę na inne
zwierzęta. Jeśli chory lub potencjalnie zakażony
osobnik opuszcza schronisko, osoba lub organizacja przejmująca nad nim opiekę powinna
zostać poinformowana o związanym z tym
zagrożeniem. Schronisko musi również przestrzegać lokalnego prawa w zakresie zgłaszania
144

Decyzje dotyczące leczenia powinny
być podejmowane po wzięciu pod uwagę
czynników takich jak liczba zwierząt, które muszą
być jemu poddane, bezpieczeństwo terapii i jej
zdolność do humanitarnego zapewnienia ulgi,
szansa na wyzdrowienie i miejsce przebywania
pacjentów po zakończeniu leczenia. Rozważone powinny zostać również spodziewany czas
terapii, jej koszt oraz dostęp do innych wymaganych zasobów.
Status prawny zwierzęcia (np. kwestia
prawa własności, toczące się postępowania
sądowe) nigdy nie może uniemożliwiać działania mającego za zadanie przynieść ulgę w cierpieniu, co oprócz leczenia oznaczać może
również przeprowadzenie eutanazji, jeśli bólu nie
można usunąć już w żaden inny akceptowalny
sposób. Schroniska muszą posiadać odpowiednie procedury, umożliwiające zapewnienie
opieki zwierzętom z niejasnym lub kłopotliwym
statusem prawnym.
Przy podejmowaniu decyzji w zakresie
leczenia zwierząt trzeba brać pod uwagę
zarówno najlepszy interes danego chorego
osobnika, jak i całości populacji. Schroniska
odpowiedzialne są za bezpieczeństwo nie tylko
leczonych zwierząt, ale również ludzi pracujących ze zwierzętami oraz otaczającego środowiska. Skuteczne i bezpieczne stosowanie leków
wymaga dość pewnej diagnozy, odpowiedniego ich podania i sprawdzania przebiegu
choroby tak, aby możliwa była ocena skuteczności wdrożonej terapii. Osoby prowadzące
leczenie muszą mieć odpowiednie wyszkolenie,
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umiejętności i dostęp do zasobów umożliwiających im pracę.
Schroniska powinny mieć również jasne
zasady w zakresie problemów z chorobami,
które mogą pojawić się już po wydaniu zwierzęcia. Osoby adoptujące lub odbierające
swoich zagubionych podopiecznych powinny
nie tylko otrzymać informację o każdej znanej
chorobie zwierzęcia lub innym problemie występującym w danej chwili w schronisku, ale także
dostać dokumentację leczenia ich zwierząt.
Stosowanie u zwierząt wszelkich leków
i innych preparatów, przepisywanych czy to na
podstawie recepty, narkotycznych lub „pozaulotkowych”, musi być nadzorowane przez
lekarza weterynarii145. Pracownicy powinni otrzymać opracowane w konsultacji z lekarzem
weterynarii wytyczne dotyczące leków na
często występujące choroby i możliwych do
samodzielnego podania zwierzęciu. Każde
leczenie powinno zostać udokumentowane.

145
146
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Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystywanie w schroniskowych populacjach
antybiotyków i innych substancji działających
przeciwko drobnoustrojom. Bakterie zdolne są
do rozwinięcia oporności na wiele leków i czasem potrafią przekazać tę cechę innym
bakteriom, wliczając w to chorobotwórcze dla
zwierząt i ludzi. Ograniczenie powstawania
oporności antybiotykowej można osiągnąć
dzięki ograniczeniu stosowania tych leków tylko
do sytuacji, w których są wyraźnie wskazane146.
Wybór antybiotyku i jego dawkowanie powinny
być dobrane specyficznie do rozpoznanej infekcji i leczonego gatunku zwierzęcia oraz (o ile to
możliwe) podparte odpowiednią diagnostyką.
Niewłaściwe stosowanie antybiotyków nie może
być alternatywą dla właściwej prewencji weterynaryjnej. Opracowano wytyczne z zakresu
stosowania antybiotyków i innych leków działających na drobnoustroje u zwierząt towarzyszących i zasady te powinny być przestrzegane w warunkach schroniskowych147.
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Opieka behawioralna i psychiczny dobrostan
zwierząt
Dobre samopoczucie i zdrowie zwierząt
zależą od spełnienia ich potrzeb fizycznych,
psychicznych i behawioralnych148. Poszczególne osobniki mogą mieć odmienne potrzeby,
które zależą od takich czynników jak gatunek,
cechy genetyczne, osobowość, wcześniejsza
socjalizacja i doświadczenia. Opieka behawioralna musi uwzględniać perspektywę każdego
zwierzęcia, jak również warunki jakich doświadcza populacja149.
Dla zwierząt wszystkich gatunków
ważne jest istnienie odpowiedniego otoczenia
umożliwiającego aktywność fizyczną i poznawczą150. Na takie środowisko składają się schronienie i miejsce wygodnego odpoczynku,
w którym zwierzę wolne jest od strachu i dystresu
oraz ma możliwość wyrażania zachowań typowych dla swojego gatunku. Brak kontroli nad
swoim otoczeniem jest dla zwierząt jednym
z największych stresorów. Nawet krótki pobyt
w schronisku może wywołać stres odbijający się
negatywnie na zdrowiu zwierzęcia, a długotrwały często wywołuje cierpienie z powodu
wywołania przewlekłego lęku, izolacji socjalnej,
niedostatecznej stymulacji umysłowej i braku
aktywności fizycznej151. Właściwa opieka behawioralna jest niezbędna nie tylko w redukowaniu
stresu i cierpienia zwierząt, ale również w wychwytywaniu zaburzeń behawioralnych, mogących stanowić niebezpieczeństwo dla innych
osobników lub człowieka.
Odczuwany przez zwierzęta stres i wykształcanie niepożądanych zachowań nasilają
się, gdy mają one ograniczoną możliwość
reakcji na stresory (poprzez np. ukrycie się,
znalezienie towarzystwa innych zwierząt,
stymulację umysłową i aktywność fizyczną).
Zaburzenia behawioralne negatywnie wpływają na zdrowie fizyczne, dobrostan oraz szansę
adopcji152.

Griffin 2009a; Jenkins 1997; McMillan 2000,
2002; Wells 2004a; Wojciechoska 2005
149
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ILAR 1996
151
Fox 1965; Griffin 2009a, 2006; Hennessy 1997;
Patronek 2001; Stephen 2005; Tuber 1999;
Wemelsfelder 2005
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1. Uwagi dotyczące przyjmowania
zwierząt.
a)

Historia zwierzęcia.

W momencie przyjęcia do schroniska
powinno się uzyskać dokładną historię behawioralną nowego zwierzęcia i poznać przyczyny rezygnacji ze sprawowania nad nim opieki przez
poprzedniego właściciela. W przypadku przyjmowania zwierząt bezpańskich również powinno się zdobyć jak najwięcej informacji na ten
temat. Najlepiej jest, gdy pracownik schroniska
otrzyma wiadomości ustnie, gorszym rozwiązaniem są pisemne kwestionariusze. Historia ta
powinna zostać użyta by zaalarmować pozostałych pracowników o potencjalnych problemach (jak agresja czy lęk) lub poinformować ich
o potrzebach nowych podopiecznych153.
Schronisko powinno brać pod uwagę,
że otrzymywana historia zwierzęcia może być
niekompletna lub niedokładna. Doniesienia
o niektórych problematycznych zachowaniach
(np. związanych z agresją) mogą być złagodzone lub pominięte154. Wszystkie zgłoszenia
agresywnych zachowań wraz z kontekstem
w jakim wystąpiły muszą zostać zarejestrowane
w dokumentacji zwierzęcia.

b) Minimalizowanie stresu.
Zwierzęta doświadczają różnych sytuacji stresowych w schroniskach, począwszy od
chwili ich przyjęcia155. Konieczna jest dbałość
o ograniczenie stresu w tym kluczowym czasie,
ponieważ pozwala to na zminimalizowanie problemów, które mogą opóźnić lub nawet uniemożliwić aklimatyzację i dostosowanie zwierzęcia do schroniskowego środowiska lub przedłużyć, bądź wzmocnić lęk i cierpienie psychiczne156. W czasie procesu przyjmowania zwierząt
szczególną troskę powinno się zwrócić na przestrzenne, wizualne i słuchowe odseparowanie
kotów od psów157.
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Griffin 2009a
154
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2. Ocena behawioralna.
Ocena zachowania zwierzęcia musi
zostać rozpoczęta już w chwili jego przyjęcia do
schroniska. Problemy behawioralne wymagające interwencji lub wpływające na bezpieczną
obsługę zwierzęcia (takie jak stres, strach, lęk,
agresja) powinny być odnotowane w chwili
przyjęcia i udokumentowane, podobnie jak rejestrowane są wszelkie problemy dotyczące
zdrowia fizycznego. Zaleca się podjąć działania,
umożliwiające szybką reakcję na potrzeby
behawioralne zwierzęcia (Griffin 2009a). Stała,
bieżąca ocena zachowania każdego zwierzęcia powinna być prowadzona przez cały okres
jego pobytu w schronisku.
Przejawy normalnych i nienormalnych
zachowań wskazują, jak dobrze zwierzę radzi
sobie w swoim otoczeniu158. Dlatego personel
musi być przeszkolony w rozpoznawaniu mowy
ciała i innych zachowań wskazujących na stres,
ból i cierpienie zwierząt oraz takich, które
wskazują na udaną adaptację do środowiska
schroniska. Gdy zwierzęta są dobrze przystosowane, a ich potrzeby behawioralne są
zaspokojone, okazują szeroki wachlarz normalnych zachowań, w tym dobry apetyt i poziom aktywności, towarzyskość, pielęgnację,
zabawę i spokojny sen. Do behawioralnych
wskaźników stresu, konfliktu socjalnego, bólu lub
innego cierpienia można zaliczyć uporczywe
ukrywanie się, wrogie nastawienie do innych
zwierząt, zmniejszoną aktywność lub apetyt,
depresję i/lub wycofanie społeczne, frustrację
lub agresję związaną z barierami (kratami),
stereotypie (np. kręcenie się w kółko, skakanie
lub chodzenie bez celu) lub inne nienormalne
zachowania159.
Potrzeby poszczególnych osobników są
różne. Zwierzęta muszą być codziennie kontrolowane, w celu wykrycia zmian w ich dobrostanie i zareagowania na ich potrzeby behawioralne. Pracownicy powinni codziennie odnotowywać swoje spostrzeżenia160. Odstępstwa od
normy w zakresie behawioru i wyglądu zwierzęFox 1965; Griffin 2002, 2009a, 2006; Houpt
1985; McMillan 2002; Overall 1997, 2005
159
Fox 1965; Griffin 2002, 2006, 2009a; Houpt
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160
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161
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162
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cia mogą również wskazywać na ból161. Gdy
u jakiegoś osobnika rozpoznany zostanie ból lub
inne cierpienie, konieczne jest natychmiastowe
podjęcie odpowiednich kroków w celu ich
złagodzenia. (Patrz sekcja Opieka weterynaryjna i fizyczny dobrostan zwierząt w celu
uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zwalczania bólu.)
Niektóre zwierzęta w schroniskach
mogą doświadczać silnego stresu, trudnego do
złagodzenia nawet przy zastosowaniu optymalnego działania. Jednak jeśli wiele zwierząt
przejawia ciągle objawy stresu, muszą zostać
powzięte kroki w celu poprawienia schroniskowych procedur redukcji stresu. Ze względów
humanitarnych konieczne jest unikanie długotrwałego przetrzymywania w schronisku zwierząt
dzikich oraz takich, które pozostają w znacznym
stresie lub strachu oraz takich, które nie reagują
na leczenie lub opiekę behawioralną162.
Systematyczna ocena behawioralna
wszystkich zwierząt przed ich adopcją lub inną
formą wydania ze schroniska jest bardzo dobrą
praktyką163. Niektóre sposoby oceny behawioralnej zostały opublikowane i zrecenzowane lub
są szeroko akceptowane, ale żadna z nich nie
została potwierdzona naukowo jako zdolna do
pewnego przewidywania przyszłych zachowań
w nowym domu. Informacje zbierane podczas
takiej oceny (np. poziom aktywności i pobudzenia) mogą być jednak przydatne do opisu
osobowości danego osobnika, określenia jego
potrzeb behawioralnych w schronisku, dopasowania zwierzęcia do adoptujących i zidentyfikowania tych, które mogą nie nadawać się do
adopcji lub innego wydania164. Schroniska, które
opracowują własny system oceny behawioralnej, powinny robić to we współpracy z behawiorystą lub lekarzem weterynarii zaznajomionym z tematem. Personel dokonujący oceny
musi przejść odpowiednie szkolenie w zakresie
jego przeprowadzania, interpretacji oraz bezpieczeństwa. Każda ocena behawioralna powinna zostać udokumentowana w postaci jedGriffin 2009a
Animal Rescue League of Boston 2010;
Bollen 2008; Christensen 2007; Hetts 2000; Griffin
2009a; Ledger 1995; Ledger 1997; Netto 1997;
Neidhart 2002; Sternberg 2003; Van der borg
1991
163
164
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nolitego formularza. Taka formalna ocena
behawioralna niekoniecznie może unieważniać
informacje uzyskane od byłego właściciela lub
obserwacje poczynione przez innych pracowników schroniska ze zwierzęciem. Pełna prognoza
behawioralna musi zawierać wszystkie informacje zebrane o zachowaniu zwierzęcia (historię,
zachowanie podczas pobytu w schronisku i formalną ocenę).
Kryteria oceny behawioralnej kotów są
gorzej ustalone niż ich psie odpowiedniki165.
Mimo to, koty powinny być oceniane poprzez
obserwację zachowania oraz interakcję z nimi,
ponieważ również ma to na celu poprawę
jakości opieki nad nimi (poprzez np. rozpoznawanie kotów nieśmiałych, zestresowanych, wystraszonych, słabo zsocjalizowanych
lub zdziczałych) i ułatwienie znalezienia dla nich
domu adopcyjnego166.

3. Opieka behawioralna w schronisku.

nież zdrowie i ogólny dobrostan168. Potencjalne
ofiary (np. ptaki, kawie domowe, chomiki,
myszoskoczki, króliki) powinny być trzymane
z dala od gatunków drapieżnych (np. fretek,
kotów, psów)169. Niezwykle stresogenne jest
umieszczenie ich w miejscu, w którym są narażone na kontakt, wzrokowy, słuchowy czy
węchowy z drapieżnikami. Ponieważ szczekanie
i obecność psów może głęboko stresować koty,
zwierzęta te powinny być fizycznie odseparowane170. Nowe otoczenia bywają szczególnie
stresujące dla nieśmiałych, słabo zsocjalizowanych, dzikich oraz geriatrycznych kotów
i psów171. Najlepiej byłoby, gdyby zwierzęta te
(lub jakiekolwiek inne wykazujące oznaki stresu)
były trzymane w oddzielnych, spokojnych
i cichych miejscach już od dnia przyjęcia do
schroniska. Nawet przeniesienie w spokojniejsze
miejsce na tym samym oddziale lub w tym
samym budynku może okazać się korzystne dla
zestresowanego osobnika.

a) Środowisko i otoczenie.

b) Porządek dnia.

Siedliska.
Stres zwierząt zmniejszają odpowiednie
warunki mieszkaniowe, czyli takie które m. in.
spełniają ich potrzeby behawioralne167. Nawet
w czasie krótkotrwałego pobytu zwierzęcia
w schronisku jego siedlisko musi umożliwiać
zaspokajanie minimalnych potrzeb behawioralnych, zapewniając oddzielną przestrzeń do
oddawania moczu/defekacji, jedzenia i odpoczynku oraz wystarczającą ilość miejsca do
stania, chodzenia, siedzenia lub leżenia w pozycji wyprostowanej. (Patrz sekcja Projekt schroniska oraz otoczenie w celu uzyskania większej
ilości informacji na ten temat.)
Odseparowywanie zwierząt.
Oddzielenie od siebie zwierząt różnych
gatunków jest niezbędne już w momencie ich
przyjazdu do schroniska i zależy od tego nie tylko
spełnienie ich potrzeb behawioralnych, ale rówSiegford 2003
Griffin 2009a, 2009b, 2006; Lowe 2001
167
Griffin 2006, 2002; Hawthorne 1995, Hubrecht
2002; Loveridge 1994, 1995, 1998; McCune
1995a; Overall 2005, 1997; Rochlitz 1998, 1999,
2002, 2005
168
Griffin 2009a
169
Quesenberry 2003

Stres związany z obsługą zwierząt
(sprzątaniem, leczeniem itp.) zwiększa się, gdy
jest dla nich trudny do przewidzenia. Może to
doprowadzić nawet do przewlekłego strachu i
lęku, dlatego codzienny schemat opieki powinien być przestrzegany172. Natomiast gdy
zwierzęta mogą przewidzieć stresujące wydarzenia, to między ich wystąpieniem mogą zaznać spokoju173. Zwierzęta reagują również na
pozytywne wydarzenia dotykające je w ciągu
dnia. Pory karmienia i zabawy mogą być przez
nie bardzo wyczekiwane, dlatego priorytetem
powinno być dobre zaplanowanie takich pozytywnych wydarzeń174. Światła powinny być wyłączane na noc i włączone w ciągu dnia175, aby
wspierać naturalny rytm dobowy. Nieregularność w natężeniu światła, ciągła ciemność lub
jasność to również czynnik stresujący.
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c) Socjalizacja i urozmaicanie.
Urozmaicanie oznacza wzbogacenie
środowiska i opieki nad zwierzętami w kontekście spełnienia ich potrzeb behawioralnych.
Jego celem jest zmniejszenie stresu i poprawa
dobrostanu poprzez stymulację fizyczną i psychiczną, zachęcanie do zachowań typowych
dla gatunku (np. żucie u psów, drapanie
u kotów, gryzienie u gryzoni) oraz umożliwianie
zwierzętom przejęcia większej kontroli nad ich
otoczeniem. Dobre programy urozmaicania
zapobiegają rozwojowi nieprawidłowych zachowań i ich przejawianiu oraz zapewniają
dobre samopoczucie psychiczne. Na urozmaicanie powinno się nałożyć taki sam nacisk, jak
na inne elementy opieki nad zwierzętami (czyli
np. żywienie, opiekę weterynaryjną), nie powinno ono być uważane za jedynie opcjonalne176. Zapewnienie zwierzętom przynajmniej
regularnej stymulacji umysłowej, aktywności
fizycznej i kontaktów społecznych to niezbędne
minimum177. W przypadku niektórych zwierząt
potrzeby społeczne mogą być częściowo
zaspokajane poprzez interakcję z przedstawicielami tego samego gatunku.
Interakcje z ludźmi.
Codzienne pozytywne interakcje z ludźmi są niezbędne zarówno dla psów, jak i kotów
(nie dotyczy to tylko zwierząt dzikich)178.
Kontakty te są kluczowe dla redukcji stresu i są
istotną formą urozmaicania179. W idealnych warunkach opiekunowie powinni być przydzielani
do regularnej opieki nad tymi samymi zwierzętami, po to aby mogli lepiej poznać zachowania
poszczególnych osobników i aby te przyzwyczaiły się do danego opiekuna180.
Wykonywanie codziennych obowiązków z zakresu opieki bytowej nie jest wystarczającą metodą zaspokojenia potrzeb społecznych zwierząt. Podopieczni powinni mieć dostęp do kontaktu z człowiekiem również poza
codziennymi czynnościami związanymi z karmieILAR 1996
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178
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niem czy sprzątaniem (czyli takich jak spacery,
pielęgnacja, pieszczoty, zabawa itp.). Jest to
szczególnie ważne w przypadku zwierząt
przebywających w schronisku długoterminowo.
U osobników świeżo przyjętych lub trzymanych
krótkoterminowo (o nieznanym stanie zdrowia)
interakcje z człowiekiem muszą brać pod
uwagę kontrolę chorób zakaźnych. Jeśli jakieś
zwierzęta muszą pozostawać w zamknięciu ze
względów weterynaryjnych lub behawioralnych, nadal powinny mieć dostęp do pozytywnych kontaktów z człowiekiem (w ich siedlisku).
Zapewnienie dobrej socjalizacji jest
niezbędne dla prawidłowego rozwoju behawioralnego szczeniąt i kociąt młodszych niż 4
miesiące. Brak codziennej opieki bytowej i pozytywnej ekspozycji na różne nowe bodźce może
skutkować rozwinięciem u nich przewlekłego
strachu, lęku lub innego cierpienia z powodu
niezdolności do przystosowania się do otoczenia181. Z tych przyczyn właściwa socjalizacja
młodych szczeniąt i kociąt musi być priorytetowa, a najlepsze w jej przeprowadzaniu jest
środowisko pozaschroniskowe (czyli np. dom
tymczasowy)182. W przypadku szczeniąt i kociąt
przebywających w schronisku proces socjalizacji
musi brać pod uwagę prewencję wystąpienia
chorób zakaźnych i powinni go przeprowadzać
noszący czystą odzież ochronną pracownicy lub
wolontariusze w środowisku, które można w pełni
zdezynfekować po użyciu.
Programy szkoleniowe dla psów i kotów
(poprzez warunkowanie, uczenie podstawowych poleceń lub sztuczek itp.) również są
ważnym źródłem bodźców i kontaktu z człowiekiem183. Wykazano, że w przypadku psów takie
szkolenie zwiększa szanse adopcyjne184. Metody
szkoleniowe muszą opierać się głównie na
pozytywnym wzmocnieniu zgodnie z aktualnymi
wytycznymi185.
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Uwagi dotyczące pobytów długoterminowych.
Zwierzęta przebywające w schronisku
długoterminowo muszą codziennie mieć zapewniony odpowiedni poziom urozmaicania.
(Patrz sekcja Jak używać niniejszej publikacji
odnośnie definicji długości przetrzymywania
zwierząt w schronisku.) Niedopuszczalny jest
długoterminowy pobyt jakiegokolwiek zwierzęcia, wliczając w to osobniki dzikie lub agresywne, któremu nie można zapewnić podstawowej opieki oraz codziennego urozmaicenia niepowodującego stresu.
Każdemu zwierzęciu przebywającemu
w schronisku długoterminowo musi zostać zapewnione siedlisko będące alternatywą dla
tradycyjnej klatki (np. duża wzbogacona klatka,
pokój, dom tymczasowy). Koty muszą mieć
możliwość bezpiecznej aktywności fizycznej
i eksploracji urozmaiconego otoczenia. Podobnie jest z psami – im również trzeba zapewnić
codzienną możliwość aktywności fizycznej na
świeżym powietrzu poza ich siedliskami186. Do
ćwiczeń fizycznych można zachęcać zabawami (jak aportowanie) lub w nadzorowanej
grupie psów. Zarówno w przypadku psów, jak
i kotów w celu urozmaicenia i redukcji stresu
mogą zostać użyte pomieszczenia umeblowane
i wyposażone jak typowe mieszkanie. Nie powinno się tu zapominać o środkach ostrożności
(opisanych w innych sekcjach) minimalizujących stres i ryzyko transmisji chorób zakaźnych.
Każde zwierzę z widocznymi objawami
psychicznego cierpienia, dystresu lub zaburzeń
behawioralnych musi zostać niezwłocznie ocenione i poddane odpowiedniemu leczeniu/
działaniom albo humanitarnie uśmiercone. Poważne lub gwałtowne pogorszenie zdrowia
psychicznego lub zachowania zwierzęcia (tak
jak zdrowia fizycznego) jest sytuacją awaryjną
i wymaga bezzwłocznej reakcji.
Stres reprodukcyjny wynikający z cyklu
rujowego i popędu płciowego może prowadzić
do osłabienia apetytu, zwiększenia natężenia
walk i znaczenia moczem oraz poważnego
nasilenia stresu emocjonalnego i społecznego.

Z tych powodów samce i samice przebywające
w schronisku długoterminowo powinny zostać
wykastrowane. Zabieg ten eliminuje lub
zmniejsza możliwość wystąpienia ciąży oraz
wspomnianych wyżej zachowań związanych
z cyklem rujowym, co przekłada się na zredukowanie odczuwanego przez zwierzęta stresu187.
Kastracje umożliwiają także trzymanie zwierząt
w grupach oraz ich udział w nadzorowanych
zabawach grupowych.

Griffin 2009a; Loveridge 1998
Hart 1973, 1997; Johnston 1991
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Griffin 2006, 2009a; Schipper 2008;
Shepherdson 1993
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Schipper 2008
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Inne rodzaje urozmaicania.
Zwierzęta powinny mieć możliwość urozmaicenia swojego czasu również w trakcie
przebywania w ich siedlisku, np. poprzez
zabawę (dzięki np. interakcjom z ludźmi lub
zabawkom). Urozmaicenie karmienia to kolejny
ważny rodzaj stymulacji, dodatkowo łatwy do
osiągnięcia poprzez np. ukrywanie pokarmu
w dostępnych na rynku zabawkach, pudełkach
kartonowych lub innych podobnych przedmiotach z dziurami, które wymuszają na zwierzęciu
działanie w celu wydobycia kawałków jedzenia188. Wykazano, że urozmaicanie karmienia
zwiększa poziom aktywności zwierząt i jednocześnie ogranicza szczekanie189. Inne rodzaje
stymulacji umysłowej i sensorycznej (np. węchowa, wzrokowa, słuchowa, dotykowa i feromonowa) są dodatkowymi i ważnymi sposobami
urozmaicenia190. Dla przykładu na koty pozytywnie wpływa obecności drapaków, a na psy
dostarczanie im gryzaków, muzyka klasyczna191
odtwarzana z kontrolowaną głośnością, a także
określone zapachy (jak rumianek lub lawenda)192. Zwierzęta mogą również korzystać na
stymulacji wzrokowej dzięki możliwości obserwacji otoczenia193.

d) Modyfikacja behawioralna.
Modyfikacja behawioralna oznacza
zindywidualizowaną strategię opieki nad zwierzęciem mającą na celu zmianę zachowań
zwierzęcia. Czynności te muszą brać pod
uwagę naukowe zasady opisujące behawior
zwierząt i ich uczenie się, w tym pozytywne
wzmacnianie, warunkowanie instrumentalne,
Graham 2005a, 2005b, Griffith 2000; De
Monte 1997; Tod 2005; Wells 2004a, 2004b
191
Wells 2002
192
Graham 2005a
193
Ellis 2008
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systematyczne odwrażliwianie (desensytyzację)
i przeciwwarunkowanie194. W niektórych przypadkach konieczne może być również zastosowanie leków przepisanych przez lekarza
weterynarii. W modyfikacji behawioralnej niedopuszczalne jest natomiast użycie siły fizycznej
jako kary lub w gniewie. Taka przemoc jest
potencjalnie szkodliwa dla zwierzęcia i niebezpieczna dla personelu195. Istnieją opisy niedopuszczalnych technik dyscyplinarnych196.
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AVSAB 2007
AVSAB 2007; Hutchinson 1977; Patronek 2001

Stosowanie modyfikacji behawioralnej
wymaga użycia odpowiednich zasobów (np.
wyszkolonego personelu, ich czasu, odpowiednich siedlisk i miejsc do pracy). Używane metody
są na ogół praco- i czasochłonne, i aby mogły
być skuteczne, muszą być stosowane konsekwentnie przez pewien czas. Sens modyfikacji
behawioralnej agresywnych zwierząt jest dyskusyjny ze względu na ryzyko związane z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością – zwierzęta
uważane za niebezpieczne nie powinny być
przeznaczone do adopcji197.
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Nowa Zelandia 1998; AHA 2001; CVMA 2004
Bollen 2008; CrowellDavis 2008; Phillips 2009

Trzymanie zwierząt w grupach
Celem trzymania zwierząt w grupach
w schronisku jest zapewnienie im towarzystwa
innych zwierząt oraz prawidłowego życia społecznego, a poprzez to – poprawa ich dobrostanu. W niniejszej publikacji trzymanie zwierząt
w grupach oznacza zarówno wspólne zajmowanie jednego siedliska przez dwa lub więcej osobników, jak i grupy zabawowe. Trzymanie zwierząt
w grupach wymaga odpowiednich pomieszczeń, uważnej selekcji oraz nadzorowania zwierząt przez wyszkolony personel i nie sprawdza się
w przypadku każdego zwierzęcia.

1. Ryzyko i zalety trzymania zwierząt w
grupach.
Z trzymania zwierząt w grupach wynikają zarówno zalety, jak i pewne zagrożenia.
Niewłaściwie stosowane stwarza fizyczne ryzyko
ekspozycji na czynniki zakaźne oraz urazów czy
nawet śmierci w wyniku walk zwierząt. U niektórych przedstawicieli grupy wywołuje również
stres, strach lub lęk. Dokładne monitorowanie
poszczególnych osobników jest trudniejsze, co
osłabia czułość wykrywania problemów. Poszczególne zwierzęta w grupie mogą mieć niewystarczający dostęp do pokarmu oraz wody.
Zmniejszone może być również bezpieczeństwo
pracowników, ponieważ na ogół obsługa więcej niż jednego zwierzęcia w jednym siedlisku
jest trudniejsza. Mimo tego, odpowiednio przemyślane grupowanie zwierząt do wspólnego
zamieszkania lub zabawy może być nie tylko
akceptowalne, ale nawet pożądane, o ile zostanie „skrojone” indywidualnie pod poszczególnych osobników198. Za zaletę grupowego trzymania zwierząt można uznać zwiększenie ich
szans na pozytywne interakcje z innymi przedstawicielami gatunku, jak zabawa, towarzystwo,
kontakt fizyczny i socjalizacja. Kolejną potencjalną korzyścią jest urozmaicenie środowiska
zwierząt.

2. Pomieszczenia.
Niezbędnymi wymaganiami, które musi
spełniać siedlisko przeznaczone dla wielu zwierząt, są: odpowiednie rozmiary, adekwatna
liczba stanowisk z miskami i miejsc do odpoczynku oraz wystarczająca ilość miejsca do zaGriffin 2002, 2006; Gourkow 2001; Kessler
1999b; Mertens 1996; Overall 1997; Rochlitz 1998
198

łatwiania potrzeb fizjologicznych. Wielkość pomieszczenia musi pozwalać przebywającym
w nim zwierzętom na zachowanie dystansu społecznego. W siedliskach przeznaczonych dla
kotów muszą być obecne znajdujące się na wysokości różnego rodzaju półki i pomosty, a także
kryjówki. Wszystkie te udogodnienia zwiększają
rozmiary i złożoność przestrzeni mieszkalnej199.
Zalecana przestrzeń przypadająca na jednego
kota utrzymywanego w grupie z innymi wynosi
ok. 1,7 m2 200. Pomimo tego, że nie opracowano
podobnych minimalnych wymagań dla psów,
rozmiar przeznaczonego dla nich (lub jakichkolwiek innych gatunków) siedliska powinien
pozwalać im na wyrażanie pełnego spektrum
normalnych zachowań. (Patrz sekcja Projekt
schroniska oraz otoczenie w celu uzyskania informacji na temat siedlisk). Aby zapobiec pilnowaniu i rywalizacji o zasoby (np. pożywienie, wodę,
legowiska, kuwety, zabawki), niezbędne jest dostarczenie ich wystarczającej ilości.

3. Selekcja.
Uważnej selekcji i nadzoru ze strony
pracowników lub wolontariuszy przeszkolonych
pod kątem rozpoznawania subtelnych oznak
stresu wymagają zarówno zwierzęta wybierane
do grup zabawowych, jak i mieszkalnych. Należy zapobiegać wystąpieniu negatywnych interakcji między zwierzętami (np. pilnowaniu
pokarmu i innych zasobów). Podczas wyboru
zwierząt należy kierować się ich wiekiem, dotychczasową oceną behawioralną oraz stanem
zdrowia i aktualnością profilaktyki w zakresie
chorób zakaźnych i przeciwpasożytniczych.
Grupowanie losowych zwierząt jest
niedopuszczalną praktyką. Nie wolno w tych
samych siedliskach trzymać dwóch lub więcej
osobników z takich powodów jak przybycie do
schroniska tego samego dnia lub niewystarczająca liczba pojedynczych klatek. Niespokrewnione i nie znające się zwierzęta nie mogą być
łączone w pary lub grupy aż do momentu wykonania oceny stanu zdrowia i behawioralnej.
Zwierzęta powinny być grupowane odpowiednio dla ich wieku, płci, stanu zdrowia i konstytucji
psychicznej. Osobniki obce sobie nie powinny
być trzymane w grupach zanim ich organizmy
Dowling 2003; Griffin 2006; Overall 1997;
Rochlitz 1998
200
Kessler 1999b
199
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będą w stanie wytworzyć odporność po podstawowych szczepieniach. Niewykastrowane
zwierzęta w wieku rozrodczym również nie
powinny być trzymane grupowo201. Jeśli stworzone zostały krótkotrwałe grupy niewykastrowanych osobników, to muszą być one jednopłciowe. Dojrzałe samce i samice psów oraz
kotów przed dołączeniem do grup powinny
zostać wykastrowane i przejść okres rekonwalescencji.
Osobniki niezsocjalizowane ze zwierzętami, a także takie, które nękają inne, nie mogą
być członkami żadnej grupy202. Zezwalanie na
walki jest okrucieństwem. Wspólne trzymanie
zwierząt walczących ze sobą jest niedopuszczalne, a osobniki z historią bójek między sobą
nie mogą być łączone. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności przy próbach
włączenia do grupy zwierzęcia, które w przeszłości wdawało się w bójki z jakimikolwiek innymi
osobnikami.
Preferowane jest tworzenie mniejszych
grup, gdyż umożliwia to bardziej efektywny
nadzór i zmniejsza ryzyko wystąpienia konfliktu
i transmisji chorób zakaźnych. Najlepiej jest, gdy
liczba kotów trzymanych razem nie przekracza
10-12203. Natomiast dla bezpieczeństwa psów
oraz ich opiekunów, grupy tych zwierząt powinny liczyć maksymalnie 4-6 osobników.
Dodawanie nowych zwierząt do istniejącej grupy zawsze wywołuje w niej okresowe
nasilenie stresu. W przypadku ciągłej rotacji jej
członków, zwierzęta mogą być stale zestresowane, dlatego powinno się minimalizować
wymianę osobników w obrębie jednej grupy.
Szczenięta i kocięta poniżej 20 tygodnia
życia, z uwagi na ich podatność na choroby

zakaźne, nie powinny być trzymane w grupach
z młodymi innymi niż ich rodzeństwo. Pojedyncze, niespokrewnione szczenięta lub kocięta
mogą być łączone w celu socjalizacji, jeśli
muszą pozostać w schronisku przez dłuższy czas
lub jeżeli ryzyko wynikające z braku kontaktów
społecznych z rówieśnikami jest większe niż to
związane z chorobami zakaźnymi. Gdy powstanie zamiar dostawienia osieroconego szczenięcia lub kocięcia do matki zastępczej (z własnym
miotem lub bez niego) muszą zostać rozważone
wszelkie ewentualne zyski i zagrożenia dla zdrowia i behawioru każdego z tych zwierząt. Wszystkie wymagania i zasady dla grupowego trzymania zwierząt muszą być spełnione również dla
rodzeństwa.
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Hickman 1994
Kessler 1999a; Overall 1997
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Dowling 2003; Griffin 2006; Rochlitz 2005
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4. Kiedy trzymanie zwierząt w grupach nie
jest odpowiednie.
Schronisko musi mieć możliwość umieszczenia zwierząt w pojedynczych siedliskach,
kiedy okaże się, że trzymanie ich w grupach
z jakichś powodów jest niewskazane. Dla niektórych osobników szkodliwy może być nawet
pobyt z ich znajomymi. Indywidualne urozmaicone siedlisko jest niezbędne dla zwierząt zestresowanych obecnością innych osobników,
wystraszonych lub agresywnych w stosunku do
nich, wymagających szczególnego nadzoru,
chorych i potrzebujących takiego leczenia,
którego nie da się zapewnić w warunkach
trzymania grupowego204. Aklimatyzacja do
grupy może zająć czas liczony w tygodniach,
dlatego gdy spodziewany jest krótki pobyt
danego zwierzęcia, lepszym rozwiązaniem jest
zapewnienie mu pojedynczego siedliska205.

Kessler 1999a, Griffin 2006
Griffin 2009a

Przytrzymywanie (obsługa) zwierząt
Przytrzymywanie zwierzęcia musi być
zawsze tak humanitarne i dostosowane do danego osobnika i sytuacji, jak tylko jest to możliwe.
Konieczne do wykonania zadania fizyczne poskramianie powinno być ograniczone do najmniejszego poziomu nie powodującego urazu
u zwierzęcia lub człowieka. Humanitarne przytrzymywanie zwierząt wymaga odpowiednio
liczebnego i wyszkolonego personelu, oceny
behawioru każdego osobnika, wyboru dogodnego miejsca, użycia właściwego sprzętu (który
powinien być gotowy do użycia i w dobrym stanie technicznym), zapewnienia środków ochrony osobistej (jak rękawice lub płyty naciskowe)
oraz rozważnego użycia farmaceutyków206.

1. Poskramianie.
Kiedy z uwagi na ryzyko urazu u zwierzęcia lub człowieka niezbędne jest zastosowanie
fizycznego poskromienia, powinno ono być
stosowane z najmniejszą możliwą intensywnością i przez najkrótszy możliwy czas. Zwierzęta
często lepiej reagują na delikatną obsługę
i gorzej, gdy są „prze-poskromione”207. Badania
wskazują, że łagodny kontakt z człowiekiem ma
u zwierząt dodatkową zaletę zmniejszania efektów nieprzyjemnych bodźców208. Opór przy
obsłudze lub poskramianiu jest niemal zawsze
spowodowany strachem lub lękiem, które
wzmacniane są używaniem siły. Zastosowanie
zbyt siłowej obsługi podnosi ryzyko zwiększenia
strachu i zachowań agresywnych u zwierząt
oraz powstania urazu u nich i u personelu209.
Dobre wyszkolenie jest kluczowe w ograniczaniu
niepotrzebnego użycia siły do przytrzymywania
zwierząt, dlatego musi zostać zapewnione
wszystkim osobom, które będą wykonywać te
czynności. Rozsądne stosowanie leków do sedacji może być najbardziej humanitarną opcją
przy pracy z osobnikami dzikimi, przerażonymi
lub stawiającymi opór. Niedopuszczalne jest
stosowanie siły wobec zwierząt jako kary lub
w złości210.

Fowler 1995; Griffin 2006
207
Griffin 2006
208
McMillan 2002
209
AVSAV 2007; Blackwell 2008; Hutchison 1977
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2. Dobór miejsca i czasu.
Poziom wymaganego poskromienia
może zostać zmniejszony, podobnie jak stres,
poprzez wybór spokojnego, cichego otoczenia
i pozwolenie zwierzętom na zapoznanie się
z nim211. Techniki przytrzymywania powinny uniemożliwiać ucieczkę, ponieważ nawet jeśli
zwierzę nie wydostanie się z pomieszczenia, jego
ponowne złapanie jest stresujące. W takich
przypadkach, jeśli nie jest potrzebna natychmiastowa interwencja, najlepszym rozwiązaniem jest opóźnienie działania i poprzez to
zezwolenie zwierzęciu na uspokojenie się
w cichym miejscu212.

3. Sprzęt.
Użycie każdego narzędzia w każdej sytuacji powinno zostać ocenione pod kątem
możliwości spowodowania szkody i zwiększenia
stresu. Nawet przeznaczony do konkretnego
zastosowania sprzęt może okazać się niehumanitarny lub niebezpieczny, jeśli nie jest utrzymywany w dobrym stanie. Narzędzia i techniki
odpowiednie w jednej sytuacji, mogą nie
nadawać się do innej. Na przykład chwytak
(zwany również pętlą) może być efektywnym
środkiem radzenia sobie z dużymi psami, ale
powinien być używany tylko wtedy, kiedy
łagodniejsze metody nie mogą być zastosowane. Rutynowe poskramianie kotów przy
użyciu chwytaków (włączając w to podnoszenie i przenoszenie) jest niehumanitarne i stanowi ryzyko dla zdrowia zwierząt, dlatego nie
mogą być one wykorzystywane w takich przypadkach213. Specjalnie zaprojektowane pudełka lub klatki, żywołapki (klatki-łapki) lub siatki
powinny być używane do przytrzymywania
kotów sprawiających wrażenie nieprzywykłych
do obsługi lub stawiających opór. Powinno
unikać się wykorzystywania klatek i transporterów nieumożliwiających, z uwagi na ich
projekt lub stan techniczny, łatwego i humanitarnego wyjęcia nieposłusznych, niechętnych
lub przerażonych zwierząt.

AVSAB 2007; Patronek 2001
stanowisko ASV dotyczące eutanazji 2010
212
Fowler 1995; Griffin 2006, 2009a; Haug 2007
213
Griffin 2006; HSUS 1996
210
211
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4. Koty wolnożyjące.
Opisano właściwe techniki obsługi
i minimalizowania stresu u kotów dzikich214. Dla
przykładu, do wyłapywania, transportu, poskromienia i sedacji kotów wolnożyjących powinno
używać się przeznaczonych dla nich budek,
żywołapek z przegrodami lub klatek ściskających (zaciskowych).

214
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Griffin 2009b; Levy 2004; Slater 2001

Eutanazja
Podczas przeprowadzania eutanazji
w schronisku, każde zwierzę musi być traktowane z szacunkiem215. W celu zapewnienia właściwej procedury zabiegu u danego gatunku,
powinno skorzystać się z porady odpowiednio
wyszkolonego i doświadczonego w pracy z tymi
zwierzętami lekarza weterynarii. Każda metoda
eutanazji stosowana w schronisku musi szybko
powodować utratę świadomości i następnie
śmierć w sposób jak to tylko możliwe pozbawiony bólu, dystresu i lęku. Musi być również
niezawodna, nieodwracalna oraz dostosowana
do gatunku, wieku i stanu zdrowia zwierzęcia216.
Każda substancja lub metoda niezaakceptowana w Guidelines on Euthanasia AVMA jest
niedopuszczalna również w warunkach schroniskowych. Tożsamość każdego osobnika poddawanego eutanazji musi zostać wcześniej
potwierdzona, wliczając w to kilkukrotne skanowanie w poszukiwaniu mikroczipa217. Konieczna
jest również uprzednia ocena wielkości, masy
i temperamentu zwierzęcia, aby można było
przygotować nie tylko odpowiednią dawkę
leku, igły i strzykawki, ale również metodę przytrzymania lub poskromienia.
Obowiązkowe jest wzięcie pod uwagę
bezpieczeństwa pracowników oraz emocjonalnego ciężaru wywieranego na nich przez eutanazje. Wtórny zespół stresu pourazowego
(„zmęczenie współczuciem”) oraz wypalenie
zawodowe mogą być poważnym problemem
nie tylko dla osób wykonujących eutanazje,
dlatego powinny zostać wdrożone działania
zapobiegające wystąpieniu tych zaburzeń.

1. Technika wykonywania eutanazji.
Najbardziej humanitarnymi sposobami
eutanazji zwierząt schroniskowych są dożylna
(i.v.) lub dootrzewnowa (i.p.) iniekcja roztworu
pentobarbitalu sodu. Techniki iniekcji, miejsca
podania leku, jego dawki i metody weryfikacji
śmierci różnią się w zależności od wieku,
wielkości, masy ciała, ogólnej kondycji i gatunku
zwierzęcia, wliczając w to ptaki i gady. W przypadku psów i kotów administracja dootrzewnowa czystego roztworu pentobarbitalu sodu (tj.
AVMA 2007
216
AVMA 2007
217
Lord 2008
218
Fakkema 2009; Rhoades 2002
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bez dodatków lub innych leków) powinna być
zarezerwowana wyłącznie dla kotów, kociąt lub
małych szczeniąt. Wszystkie zwierzęta otrzymujące lek tą drogą powinny być umieszczone
w cichym, ciemnym i zamkniętym miejscu lub
trzymane i monitorowane w celu upewnienia
się, że następuje płynna utrata świadomości
z uwagi na nierzadkie przypadki jej opóźnionego wystąpienia lub nawet pobudzenia przy
tym sposobie podania substancji218. Doustne
podanie pentobarbitalu sodu psom i kotom powinno być zastrzeżone tylko dla tych osobników,
których nie można w sposób bezpieczny złapać
lub przytrzymać219. Czas potrzebny do utraty
świadomości może być wydłużony przy doustnej
administracji pentobarbitalu i dawka podana w
ten sposób nie zawsze okazuje się być
śmiertelną – dokończenie eutanazji może
wymagać wykonania iniekcji tego leku220. Bez
względu na wybraną drogę podania, w przypadku opóźniania się śmierci, zaleca się
wykonać kolejną iniekcję. Pentobarbital sodu
nie może być wstrzykiwany inaczej niż dożylnie
(tj. podskórnie, domięśniowo, do klatki piersiowej, dowątrobowo lub donerkowo) z wyłączeniem omówionego wcześniej podania dootrzewnowego, z powodu związanego z takim
działaniem bólu i dystresu. Iniekcja dosercowa
dopuszczalna jest jedynie w przypadku nie
budzącego wątpliwości stwierdzenia braku
przytomności lub u zwierząt w stanie śpiączki lub
znieczulonych (czyli np. nie wykazujących
czucia bólu głębokiego lub odruchu cofania
kończyn).
Aby uniknąć wywołania niepożądanego stresu i lęku, konieczne jest użycie możliwie
najmniejszej (ale ciągle bezpiecznej) metody
poskromienia zwierzęcia. Osobnikom agresywnym, głęboko zestresowanym lub przerażonym
powinno podać się wcześniej leki premedykujące. Najlepiej sprawdzają się w takiej sytuacji
substancje stosowane w anestezji: często wykorzystywaną i ekonomiczną metodą jest sporządzenie i podanie mieszanki ketaminy z ksylazyną221. Stosowanie acepromazyny jako jedynego środka uspokajającego przed eutanazją nie
jest zalecane, ponieważ nie zapewnia analgezji
Rhoades 2002
Rhoades 2002
221
Fakkema 2009
219
220
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oraz może dawać nieprzewidywalne efekty.
Ksylazyna administrowana bez innych substancji
może wywoływać wymioty, co może wpływać
niekorzystnie na dobrostan zwierzęcia, szczególnie gdy ma ono założony kaganiec. Wybór
leków premedykujących powinien należeć do
lekarza weterynarii.

a) Tlenek węgla (czad, CO).
Stosowanie tlenku węgla (czadu) do
eutanazji psów i kotów w schroniskach jest niedopuszczalne z uwagi na liczne związane z tym
problemy etyczne, techniczne i z zakresu bezpieczeństwa222. Jak już wcześniej wspomniano,
akceptowalna metoda uśmiercania zwierząt
musi być szybka i bezbolesna i nie powinna
powodować dystresu. Każda wdychana gazowa substancja musi osiągnąć w płucach pewne
stężenie, żeby mogła być skuteczna223. Do
osiągnięcia zalecanej w przypadku CO 6% koncentracji konieczny jest duży przepływ gazu, co
może dać efekt w postaci hałasu mogącego
wystraszyć zwierzęta. Umieszczenie wielu osobników w komorze również może je przerazić lub
wywołać u nich silny stres, dodatkowo może
utrudnić osiągnięcie wymaganego stężenia
tlenku węgla, co grozi przedłużeniem procesu
eutanazji i sprawieniem, że będzie bolesny.
Stosowanie do eutanazji środków indukujących drgawki przed utratą świadomości jest
nieakceptowalne224. Tlenek węgla pobudza
ośrodki motoryczne w mózgu, więc utracie przytomności mogą towarzyszyć drgawki lub skurcze
mięśni225. Jedno z przeprowadzonych w 1983 r.
badań nad efektami stosowania 6% CO u psów
nie mogło ustalić dokładnego czasu wystąpienia utraty świadomości, a u zwierząt zaobserwowano objawy pobudzenia i wokalizację226.
Tlenek węgla jest ekstremalnie niebezpieczny
również dla ludzi, dodatkowo jest pozbawiony
zapachu i smaku, a w dużych stężeniach ma
właściwości wybuchowe227. Udokumentowany
został przynajmniej jeden przypadek śmierci
pracownika schroniska w wyniku używania tego
gazu228. Przewlekłe narażenie na niskie stężenia
stanowisko ASV dotyczące eutanazji, 2010;
NACA 2010
223
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AVMA 2007
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AVMA 2007
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tlenku węgla także może wywołać poważne
problemy zdrowotne u ludzi229.
Stosowanie tlenku węgla nie może być
usprawiedliwiane względami ekonomicznymi,
praktycznymi lub chęcią emocjonalnego lub
fizycznego dystansowania pracowników od
procesu eutanazji. Badania wykazały, że stosowanie tego gazu jest droższe niż metoda
iniekcyjna230, a sam proces trwa dłużej. Nie wykazano również mniejszego obciążenia psychiki
ludzi przy wyborze tego sposobu uśmiercania
zwierząt, natomiast niektórzy pracownicy schronisk zgłaszali stres wywoływany u nich przez
wokalizujące i drapiące zwierzęta, znajdujące
się wewnątrz komory gazowej oraz przez zdarzające się przypadki konieczności powtórzenia
procedury w okoliczności przeżycia niektórych
osobników.

b) Potwierdzenie zgonu.
Śmierć zwierzęcia musi zostać potwierdzona kilkoma metodami przez wykwalifikowanego pracownika, zanim zwłoki zostaną przekazane do utylizacji. Zasada ta dotyczy nie tylko
postępowania po eutanazji, ale również każdego podejrzenia samoistnego padnięcia. Po
utracie przytomności osobnika powinno stwierdzić się brak następujących zjawisk: odruchów
źrenicznego i rogówkowego, odruchu cofania
kończyny, pulsu, oddechu i tonów serca. Niewyczucie pulsu nie wyklucza ciągłej pracy mięśnia
sercowego, dlatego jego zatrzymanie musi zostać potwierdzone osłuchaniem lub obserwacją. Jedną z takich metod wizualnej weryfikacji
jest włożenie igły nałożonej na strzykawkę w jamę serca. Sposób ten ma dodatkową zaletę
w postaci możliwości podania dodatkowej
dawki leku. Inną pewną metodą stwierdzenia
śmierci jest obecność stężenia pośmiertnego.
Brak zastosowania kilku metod weryfikacji
śmierci może poskutkować nierozpoznaniem
stanu przypominającego śpiączkę i odzyskanie
przytomności przez zwierzęta uznane uprzednio
za martwe.

AVMA 2007; NIOSH 2004
Rhoades 2002; Gilbert 2000; HSUS 2009b;
NIOSH 2004
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2. Środowisko/pomieszczenie i sprzęt.
Do przeprowadzania eutanazji powinno
być przeznaczone osobne i ciche pomieszczenie, znajdujące się z dala od ścieżek komunikacji
w schronisku, aby zminimalizować ryzyko rozproszenia uwagi i przerywania pracy. Gabinet
powinien mieć odpowiednie oświetlenie i być
na tyle duży, żeby móc pomieścić wyposażenie,
2-3 pracowników oraz zwierzę poddawane zabiegowi. W celu zapewnienia sprawnego, bezpiecznego i godnego dla zwierzęcia przebiegu
eutanazji, w pomieszczeniu powinny znajdować
się tylko osoby bezpośrednio zaangażowane
w jej wykonanie.
Wyposażenie gabinetu jest ważnym
czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo
i humanitarność procedury. Trzeba do niego
zaliczyć: łatwy w dezynfekcji stół, dobre źródło
światła, czytników mikroczipów, elektryczną maszynkę do strzyżenia, fonendoskop, igły i strzykawki w różnych rozmiarach, opaski uciskowe,
kagańce i inny sprzęt ułatwiający przytrzymanie
lub poskromienie zwierzęcia. Wskazana jest również obecność wagi. Dla każdego zwierzęcia
powinna być używana nowa igła – wielokrotne
używanie tej samej igły stępia i wyszczerbia ją,
co powoduje ból u pacjenta231.
Powierzchnia, na której leży poddawane eutanazji zwierzę, powinna być umyta
przed każdym takim zabiegiem. Gabinet i użyty
wielorazowy sprzęt powinien zostać umyty i zdezynfekowany po każdej wykonanej eutanazji
jednego lub grupy osobników. Pracownicy biorący udział w eutanazji powinni nosić odzież
ochroną, która musi zostać zdjęta przed rozpoczęciem innych zadań.
Zwierzęta nie powinny mieć możliwości
obserwowania i słuchania zabiegu eutanazji
innego osobnika oraz oglądania ciał martwych
zwierząt. Wyjątkiem są szczenięta i kocięta wraz
z matkami. W celu uniknięcia dystresu wywołanego oddzieleniem od miotu lub widokiem martwych młodych, kotki i suki przeznaczone do
eutanazji powinny zostać jej poddane przed
uśmierceniem ich potomstwa. Kocięta i szczenięta powinny przejść ten zabieg natychmiast
po ich matce232.
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Rhoades 2002

3. Prowadzenie dokumentacji, środki
odurzające.
Konieczne jest prowadzenie rejestrów
dokumentujących każde zwierzę poddawane
eutanazji, ilość zakupionych, użytych i pozostałych środków używanych do samego uśmiercenia i premedykacji oraz tożsamość osoby wykonującej zabieg. Dokumentacja leków musi być
prowadzona zgodnie z wszelkimi krajowymi
i lokalnymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań instytucji kontrolujących
obrót substancjami narkotycznymi i psychoaktywnymi (w USA Drug Enforcement Administration, DEA). Wszystkie substancje podlegające kontroli muszą być zabezpieczone w sposób zgodny z krajowymi i lokalnymi wymaganiami.

4. Szkolenie pracowników.
Wszyscy pracownicy biorący udział
w zabiegu eutanazji muszą być odpowiednio
wyszkoleni. Regulacje określające kto może
szkolić i nadzorować przeprowadzanie eutanazji
różnią się w zależności od stanu i kraju. Idealnie,
osoby podające zwierzętom leki, powinny być
przeszkolone i certyfikowane przez lekarza weterynarii, licencjonowanego technika weterynarii
lub technika eutanazji (w Polsce leki przeznaczone do eutanazji stosować może wyłącznie lekarz
weterynarii – przyp. tłum.).
Szkolenie z zakresu eutanazji musi obejmować umiejętność znalezienia alternatywnego miejsca iniekcji, obchodzenia się z różnymi
gatunkami zwierząt, oceny ich temperamentu
i behawioru oraz weryfikacji śmierci różnymi metodami. Nauka powinna obejmować również
przeprowadzanie eutanazji w warunkach terenowych. Osoba wykonująca zabieg oraz jej
pomocnicy muszą być szczególnie biegli w obsłudze zwierząt i ich poskramianiu w celu uniknięcia sytuacji stresujących zarówno dla nich,
jak i dla zwierząt. Pracownicy ci powinni być
objęci okresowym certyfikowanym szkoleniem
w zakresie eutanazji, z uwzględnieniem działań
zapobiegających wystąpieniu cierpienia, wtórnego zespołu stresu pourazowego, depresji lub
pomagających je zwalczyć, gdy już wystąpią.
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Kastracja
(Informacja od tłumacza – w niniejszym
tłumaczeniu jako kastrację uznaję się, zgodnie
z terminologią medyczną, chirurgiczne ubezpłodnienie samca lub samicy zwierzęcia na
skutek usunięcia jego gonad (jąder lub jajników). Używany często w języku polskim w odniesieniu do kastracji samic termin sterylizacja nie
będzie tu stosowany z uwagi na jego mniejszą
precyzję, mogącą skutkować sugerowaniem
przeprowadzania zabiegu sterylizującego, lecz
oszczędzającego jajniki, tj. np. histerektomii
zamiast owariohisterektomii.)
Schroniska dla zwierząt powinny wymagać przeprowadzenia kastracji u zwierząt wydawanych do adopcji233. Odstępstwa od tej
zasady mogą być jedynie wyjątkami podyktowanymi np. stanem zdrowia danych osobników. Chirurgiczna kastracja przeprowadzona
przed adopcją, wliczając w to zabiegi wykonane u kociąt i szczeniąt w wieku co najmniej 6
tygodni, pozostaje najpewniejszą i najbardziej
efektywną metodą zapobiegania rozmnażaniu
się psów i kotów234. W przypadku stosowania
programów zastępujących kastrację przedadopcyjną (tj. przeprowadzaną w schronisku),
powinny one być tak skonstruowane, aby możliwe było ich nadzorowanie i potwierdzanie wykonania zabiegu po wydaniu zwierzęcia do
domu. Dopuszczanie do rozmnażania zwierząt
schroniskowych jest niedopuszczalne.
Kastrowanie psów i kotów oczekujących na adopcję przez czas dłuższy niż kilka
tygodni jest mocno zalecane, ponieważ daje
efekt w postaci ograniczenia znaczenia moczem, walk, zachowań rujowych oraz ciąż235,
co z kolei zmniejsza stres odczuwany przez
zwierzęta236.

1. Wytyczne lekarsko-weterynaryjne.
Opublikowano szczegółowe wytyczne
w zakresie programów kastracji237. Zabiegi te
muszą być wykonywane przez lekarzy weterynarii lub studentów weterynarii będących pod
bezpośrednim nadzorem lekarza weterynarii

AVMA 2009; Looney 2008; Kustritz 2007
AVMA 2009a; AVMA 2009b; Looney 2008;
Kustritz 2007
235
Hart 1973, 1997; Johnston 1991
236
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i z poszanowaniem wszystkich prawnych wymagań238. Konieczne jest prowadzenie dokumentacji medycznej dla każdego pacjenta, w której
rejestruje się każdą operację i znieczulenie.
Użycie wszystkich substancji podlegających
kontroli musi odbywać się zgodnie z przepisami
[w USA – DEA].
Ostateczna decyzja co do poddania
danego osobnika zabiegowi należy do lekarza
weterynarii i podjęta musi być w oparciu o wynik
badania klinicznego, historię weterynaryjną
pacjenta i możliwości techniczne, np. miejsca
szpitalne239. Zwierzęta kierowane na planowane
operacje powinny być zdrowe i wolne od oznak
infekcji lub innych chorób. Lekarz weterynarii
musi rozważyć pod kątem środowiska schroniskowego wszelkie zagrożenia i korzyści wynikające z operowania pacjentów z łagodnymi
objawami chorób zakaźnych lub cierpiących
na choroby niezakaźne, zwłaszcza pod kątem
możliwości sprawowania przyszłej opieki nad
nimi i ryzyka eutanazji. Pewne czynniki mogą
zwiększyć ryzyko komplikacji pooperacyjnych,
jednak w warunkach schroniskowych korzyści
wynikające z kastracji są zazwyczaj większe od
potencjalnych szkód. Samice ciężarne, w rui lub
mające ropomacicze oraz zwierzęta z łagodnymi chorobami górnych dróg oddechowych
w większości przypadków mogą być bezpiecznie poddane zabiegowi kastracji240.

2. Znieczulenie i zabieg.
Każdemu zwierzęciu poddawanemu
kastracji musi zostać zapewnione odpowiednie
miejsce przed i po zabiegu241. Siedlisko musi być
bezpieczne dla osobnika na różnych etapach
sedacji bądź anestezji, zapewniać pracownikom dobrą widoczność zwierzęcia, posiadać
płaską i czystą powierzchnię, być suche, ciepłe
i odpowiednio duże, tak aby przebywające
w nim zwierzę mogło się obrócić i zmienić
pozycję. Osobniki dzikie lub trudne w obsłudze,
powinny być umieszczane w siedliskach umożliwiających podanie anestetyków bez potrzeby
poskramiania i powinny wrócić do nich po wybudzeniu, lecz jeszcze przed odzyskaniem pełni
Looney 2008
AAHA 2008; AVMA 2008; Looney 2008
239
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240
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241
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czujności242. Idealnym rozwiązaniem jest trzymywanie psów i kotów w odrębnych rejonach.
Sala przeznaczona do wykonywania zabiegów musi być wyposażona w odpowiedni do
znieczulenia i monitorowania pacjentów sprzęt.
Nie może służyć innym celom, w czasie gdy wykonywany jest zabieg operacyjny. W celu zapobiegania transmisji chorób zakaźnych, konieczne jest przestrzeganie odpowiednich zasad243.
Podczas zabiegu u każdego pacjenta niezbędne jest używanie aseptycznych technik chirurgicznych oraz jałowych narzędzi, podobnie jak
stosowanie uwzględniających sedację zbalansowanych protokołów anestezjologicznych,
przed- i pooperacyjnej analgezji, redukcji stresu,
relaksacji mięśni oraz kontrolowanego i odwracalnego indukowania utraty świadomości244.
Zwierzęta muszą być monitorowane przez wyszkolonych pracowników245. Dodatkowo, muszą
być przygotowane procedury radzenia sobie
w sytuacjach awaryjnych.

Konieczne są takie działania i środki,
aby pacjenci mogli w łagodny sposób wychodzić ze znieczulenia246. Przed oddaniem pacjenta lekarz musi go ocenić oraz wydać jasne (pisemne i ustne) instrukcje dotyczące dalszej opieki pooperacyjnej. Muszą również być wdrożone
procedury radzenia sobie z komplikacjami i sytuacjami awaryjnymi mogącymi wystąpić w czasie pierwszych 48 godzin po zabiegu247.

Griffin 2009c; Looney 2008
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3. Oznaczanie zwierząt wykastrowanych.
Do oznaczania zwierząt wykastrowanych zalecane jest tatuowanie w dniu wykonania zabiegu248. Odcięcie wierzchołka ucha jest
szeroko rozpowszechnionym i akceptowanym
na świecie sposobem oznaczania kastrowanych
wolnożyjących lub dzikich kotów249. Do każdego
wydawanego zwierzęcia powinien być dodawany dokument zaświadczający wykonanie zabiegu kastracji.
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Transport zwierząt
Schroniska dla zwierząt mogą być
zaangażowane w transport zwierząt lokalny,
regionalny lub międzynarodowy. Termin transport zwierząt używany jest zazwyczaj jako
wszelkie działania polegające na przemieszczeniu zwierząt na jakimś dystansie od jednej organizacji (lub osoby) do drugiej. Zawarte tu rekomendacje mają na celu zapewnienie przewożonym zwierzętom komfortu i bezpieczeństwa
oraz zminimalizowanie ryzyka transmisji chorób
zakaźnych, dlatego powinny być stosowane
bez względu na cel, odległości lub rodzaj zaangażowanych w transport zwierząt podmiotów.
Wielu zwierzętom ich przewiezienie może uratować życie, jednak związane są z tym
również zagrożenia. Programy transportu zwierząt mogą potencjalnie przyczynić się do
rozprzestrzenienia chorób zakaźnych zarówno
u celu podróży jak i na trasie przejazdu. Stres
związany z transportem może zwiększyć podatność na zachorowanie lub zwiększyć siewstwo
wirusów. Ryzyko narażenia na infekcje jest zwiększone, gdy tym samym pojazdem przewożone
są zwierzęta pochodzące z różnych źródeł.
Transport zwierząt wpływać może w pozytywny
lub negatywny sposób nie tylko na przemieszczane osobniki, ale również na inne zwierzęta,
zarówno w miejscu ich pochodzenia, jak i docelowym. Z tego powodu ewentualne zyski i straty
wynikające z transportu muszą być uważnie
przemyślane dla każdego zwierzęcia, którego
może to dotyczyć. Rozsądna opieka i środki
ostrożności pomagają zmniejszyć ryzyko, dzięki
czemu dobrze zaplanowane programy transportu zwierząt mogą być bardzo skuteczne.
Poniższe standardy nie mają zastosowania do sytuacji związanych z katastrofami, kiedy
niezbędna jest ewakuacja na szeroką skalę.
Odejście od zasad może być konieczne w awaryjnych sytuacjach wymagających krótkotrwałych kompromisów. Wcześniejsze przygotowanie na wystąpienie możliwych wydarzeń kryzysowych jest jednak zalecane, ponieważ pozwoli
zmniejszyć odejście od optymalnych praktyk
transportowych. Nie powinno się dopuszczać
kompromisów, kiedy jest dostatecznie dużo
możliwości planowania.
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1. Obowiązki osób i organizacji.
a) Sprawy ogólne.
Niezbędna jest bezpośrednia i jasna
komunikacja między osobami zaangażowanymi
w transport zwierząt. Dokument zawierający spis
wszystkich stron wraz z ich obowiązkami powinien zostać sporządzony w sposób na tyle szczegółowy, żeby umożliwiało to wyśledzenie pochodzenia zwierzęcia. Idealnym rozwiązaniem
jest wypracowanie takich wspólnych wytycznych, na które przystać mogą wszystkie strony250.
Powinny one zajmować się takimi aspektami jak
medyczne i behawioralne kryteria selekcji do
transportu, czy wymagania miejsca docelowego i przewoźnika. W transporcie międzystanowym ważnym wymaganiem każdego stanu USA
jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie
psa. Większość stanów wymaga takiego szczepienia również u kotów oraz ważnego Certyfikatu Weterynaryjnej Inspekcji (świadectwa
zdrowia; Certificate of Veterinary Inspection).
Zalecane jest by przewoźnicy zaznajomieni byli
z wymaganiami przewozowymi wszystkich celów podróży, które dla stanów USA zazwyczaj
ustalane są przez stanowe departamenty rolnictwa i/lub zdrowia (Department of Agriculture,
Department of Health). Wiele linii lotniczych
posiada własne przepisy dotyczące transportu
zwierząt.

b) Obowiązki
zwierząt.

w

miejscu

pochodzenia

W idealnych warunkach schronisko
pochodzenia przewożonych osobników powinno posiadać kompleksowy program profilaktyki.
Zwierzęta muszą zostać zaszczepione przed
przyjęciem do niego lub niezwłocznie po nim,
powinny również zostać objęte profilaktyką przeciw endo- i ektopasożytom. Oprócz spełnienia
wszelkich wymagań lokalnych lub państwowych, zwierzęta muszą zostać zbadane klinicznie najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem
podróży. Znane w schronisku pochodzenia stan
zdrowia (wraz ze świadectwami zdrowia i szczepienia przeciwko wściekliźnie), status behawioralny oraz dane identyfikacyjne przewożonych
osobników muszą zostać dokładnie i czytelnie
skopiowane i przekazane do transportu wraz
z nimi. Zwierzęta powinny być oznakowane po-

Transport zwierząt

przez obrożę, zawieszkę, tatuaż, mikroczip lub
dowolną kombinację tych metod w taki sposób,
aby ich identyfikacja w miejscu docelowym
była możliwa. W celu zmniejszenia ryzyka infekcji
i zwiększenia dobrostanu, zwierzęta powinny
być w dobrej kondycji przed zaplanowanym
transportem. Przewóz zwierząt chorych może
być jednak usprawiedliwiony, jeśli w grę wchodzi
ratowanie życia, dostęp do opieki weterynaryjnej lub nawet lepsze warunki bytowe, a w czasie
transportu zadba się o komfort, zdrowie i bezpieczeństwo tych osobników.

c) Obowiązki w czasie przewozu.
Siedliska transportowe
Wydana przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (International
Air Transport Association – IATA) instrukcja The
Live Animal Regulations (LAR) oraz amerykańska
Ustawa o Dobrostanie Zwierząt (Animal Welfare
Act) nie odnoszą się bezpośrednio do problematyki transportu zwierząt schroniskowych, ale
są doskonałymi dokumentami referencyjnymi
w zakresie przewozu zwierząt w ogóle. Wiele poniższych zaleceń oparto na ich podstawie.
W czasie transportu zwierzęta muszą
mieć odpowiednią ilość miejsca, komfortowe
warunki środowiskowe oraz powietrze dobrej jakości. Dodatkowo kierujący pojazdem powinni
być ostrożni i nie narażać zwierząt na nagłe przyspieszanie, hamowanie, nadmierne działanie
siły odśrodkowej w czasie pokonywania zakrętów, hałasy lub wibracje.
Siedliska transportowe (transportery,
klatki) muszą być na tyle duże, aby zezwalały
zwierzętom na przyjęcie postawy stojącej i nieskrępowane siedzenie, obracanie się i leżenie
w naturalnej pozycji. Obce sobie osobniki nie
mogą być przewożone razem w tym samym
siedlisku. Jeśli więcej niż jedno zwierzę przewożone jest w tym samym siedlisku, dla każdego
z nich musi być na tyle dużo miejsca, aby każde
mogło położyć się na podłodze bez konieczności kładzenia się na częściach ciała innego
osobnika. Siedlisko musi być mocne, bez ostrych
krawędzi i zapewniać dobrą wentylację. Podłoga nie może powodować urazów, być niewygodna i umożliwiać przeciekania płynów do innych siedlisk. Dodatkowo powinna być pokryta
251
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absorbującą płyny matą. Zwierzęta muszą być
zamknięte w siedlisku w sposób pewny i bezpieczny, uniemożliwiający przypadkowe otwarcie. Same siedliska muszą być zabezpieczone
przed przemieszczaniem się wewnątrz pojazdu.
Szczególnej troski wymaga transport
szczeniąt oraz kociąt – dotyczy to zwłaszcza
narażenia na ekstremalne temperatury, zapewnienia odpowiedniego nawodnienia i odżywienia, ochrony przed chorobami zakaźnymi. O ile
nie zostały osierocone, młode poniżej 8 tygodnia życia powinny podróżować z matką
w siedlisku na tyle dużym, aby możliwe było
naturalne karmienie. Międzystanowy przewóz
zwierząt poniżej 8 tygodnia życia jest niedozwolony w przepisach niektórych stanów USA.
Zwierzęta nie powinny być poddawane
sedacji, jeśli nie zostało to zalecone przez
lekarza weterynarii, ponieważ zwiększa to ich
podatność na hipotermię, odwodnienie i urazy.
Zwierzętom poddanym sedacji musi zostać zapewniony nadzór lekarza weterynarii.
Pojazdy
Wszystkie pojazdy muszą spełniać
państwowe i lokalne przepisy, należy jednak
mieć świadomość, że jest to wymaganie minimalne, ponieważ może nie wystarczać do
zapewnienia zwierzętom bezpieczeństwa oraz
dobrostanu. Transportery i klatki nie mogą być
ustawiane jedne na drugich w sposób, który
może zwiększyć odczuwany przez zwierzęta stres
i dyskomfort, negatywnie wpływać na wentylację, umożliwiać spadanie nieczystości, utrudniać obserwację zwierząt i sprawowanie opieki
nad nimi oraz ewentualną ewakuację.
Ponadto każde siedlisko transportowe
musi być umieszczone w miejscu chronionym
przed warunkami atmosferycznymi i ekstremalnymi temperaturami. Tak jak w budynkach,
temperatura otoczenia powinna wynosić powyżej 15,5 °C i poniżej 26 °C 251. W przedziale
pojazdu służącym do przewozu zwierząt powinien znajdować się termometr252. Zwierzęta
muszą mieć również zapewniony dostęp do
świeżego, pozbawionego spalin, powietrza253.
Pojazd, wliczając w to przestrzeń przeznaczoną
do przewozu zwierząt, powinien być wyposażony w ogrzewanie i chłodzenie, gdyż może być
253
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to niezbędne do umożliwienia transportowanym
osobnikom prawidłowej termoregulacji254. Wożenie uwiązanych lub puszczonych wolno zwierząt na otwartej skrzyni ładunkowej (np. samochodu typu pick-up) jest nieakceptowalne
i zabronione w wielu miejscach. Szczególną
uwagę należy zwrócić na konieczność zapewnienie cienia, ponieważ pojazd zaparkowany
w pełnym słońcu, nawet w dni z komfortową
temperaturą panującą na zewnątrz, może
bardzo szybko nagrzać się w środku poza
granice bezpieczne dla zwierząt.
Obowiązki przewoźnika
Kierowca pojazdu lub opiekun zwierząt
muszą posiadać odpowiednie wyszkolenie z zakresu zdrowia zwierząt, ich dobrostanu i bezpieczeństwa, aby móc rozpoznać i zareagować
na potrzeby zwierząt w czasie przewozu.
W Stanach Zjednoczonych nie istnieje federalne
prawo określające limit długości czasu podróży
dla zwierząt towarzyszących, ale zagrożenie
zdrowia i dobrostanu zwierząt zwiększa się z długością trwania transportu. Dla przykładu The
Federal 28 Hour Law wymaga, aby po każdych
28 godzinach podróży międzystanowej wszystkim przewożonym zwierzętom gospodarskim
zapewniono minimum 5 godzin odpoczynku,
w czasie którego muszą zostać wypuszczone
z pojazdu i mieć możliwość zaspokojenia pragnienia oraz głodu255.
Wszystkie psy i koty muszą być obserwowane i mieć możliwość odpoczynku co 4-6
godzin256. Ponadto dorosłe psy muszą mieć
możliwość ruchu oraz wypróżnienia, również co
4-6 godzin. Według wymagań amerykańskiej
Ustawy o Dobrostanie Zwierząt257 kierowca lub
opiekun zwierząt ma doglądać psów i kotów tak
często, jak pozwalają na to okoliczności, lecz nie
rzadziej niż co 4 godziny258. Maksymalny czas
podróży do przystanku lub do schroniska docelowego nie powinien być dłuższy niż 12 godzin259. Zwierzęta nie powinny być pozosta-
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256 NFHS 2010)

wiane bez nadzoru, jeśli może zagrozić to ich
zdrowiu i bezpieczeństwu.
Dostęp do pokarmu musi być zapewniony co najmniej raz na każde 24 godziny
w przypadku zwierząt dorosłych i częściej dla
osobników poniżej 6 miesiąca życia. Za
zaspokojenie indywidualnych potrzeb żywieniowych odpowiadają opiekunowie. Z powodu
zwiększonego stresu fizycznego w czasie podróży, wymagania dotyczące wody i pożywienia mogą być zwiększone. Jeżeli niemożliwy jest
stały dostęp do wody, musi być on zapewniany
podczas postojów przeznaczonych na doglądanie zwierząt (nie rzadziej niż co 4 godziny).
Siedliska transportowe i kuwety muszą
być czyszczone tak często, jak jest to potrzebne
do uniknięcia zabrudzenia zwierząt (np. wymiocinami, moczem lub kałem). Jeśli czynności te
wiążą się z usunięciem osobników z ich siedlisk,
konieczne jest stosowanie zabezpieczeń uniemożliwiających im ucieczkę i jednocześnie zapewniających im bezpieczeństwo.

d) Obowiązki w miejscu docelowym.
W miejscach docelowych transportu
musi znajdować się wystarczająco dużo pracowników wyszkolonych do przyjęcia i oceny
nowych zwierząt. Każdy osobnik powinien
zostać poddany w chwili przyjazdu spisywanemu badaniu klinicznemu. Opieka weterynaryjna powinna być dostępna w miejscu docelowym dla każdego zwierzęcia, które tego
potrzebuje. Schronisko docelowe musi mieć
wystarczającą liczbę siedlisk do pomieszczenia
przybyłych zwierząt. Potrzeba przeprowadzenia
kwarantanny lub izolacji powinna zostać podjęta na podstawie obowiązujących wymagań
prawnych, stanu zdrowia przywiezionych osobników, miejsca ich pochodzenia, ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych z uwzględnieniem
okresów inkubacji poszczególnych patogenów
oraz ewentualnych negatywnych efektów przedłużonego pobytu w schronisku.

Animal Welfare ACT, AWA
USDA/APHIS Section 3.90 Care in transit
259 NFHS 2010
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Zdrowie publiczne
Obowiązkowym wymogiem dla schroniska dla zwierząt jest podjęcie środków ostrożności w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
zwierząt, ludzi oraz środowiska zarówno w samym schronisku, jak i w lokalnej społeczności.
Misja schroniska nie powinna nigdy być osiągana kosztem publicznego zdrowia i bezpieczeństwa.
Schroniska dla zwierząt muszą przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących zagrożeń chemicznych,
biologicznych i fizycznych w miejscu pracy.
W USA instytucje takie jak CDC (Centers for
Disease Control), NIOSH (National Institute of
Occupational Safety and Health) i OSHA
(Occupational Safety and Health Administration) wydają różnorodne publikacje, które można odnieść do warunków pracy typowych dla
schronisk. Dokumenty te zawierają wytyczne
z zakresu np.: programów BHP260, kwestii związanych z niebezpieczeństwami chemicznymi261,
gospodarki odpadami gazów znieczulających262, zużytymi ostrymi narzędziami, jak igły
czy ostrza skalpeli263, zapobieganiu alergii na
lateks264, zapobieganiu astmie u opiekunów
zwierząt265, czy narażenia na hałas266.
Nadmierne narażenie na hałas (np.
szczekanie psów, dźwięki metalowych drzwi
klatek, wentylacji lub innego sprzętu) może
prowadzić do nieodwracalnego pogorszenia
lub utraty słuchu. Ryzyko to jest często bagatelizowane. W niektórych schroniskach poziom
hałasu regularnie przekracza 100 dB267, co
powoduje zagrożenie dla zdrowia i dobrostanu
dla zwierząt oraz pracowników268. Miejsca
trzymania zwierząt powinny być zbudowane
z wykorzystaniem materiałów pochłaniających
hałas, natomiast pracownikom przebywającym
w głośnym otoczeniu musi zostać zapewniony
sprzęt służący do osobistej ochrony słuchu.
(Patrz sekcja Projekt schroniska oraz otoczenie
OSHA Fact Sheet Job Safety and Health
OSHA Assistance for Cleaning Industry
262 OSHA Safety and Health Topics
263 CDC Workbook for… Sharps Safety
264 NIOSH Publication No. 98-113, NIOSH
Publication No. 97-135
265 NIOSH Publication No. 97-116
266 OSHA Occupational noise exposure; NIOSH
Publication No. 96-110
267 Sales 1997
260
261

w celu uzyskania większej
w zakresie kontroli hałasu.)

ilości

informacji

W celu ochrony pracowników przed narażeniem na czynniki chemiczne i biologiczne,
pracodawca musi zapewnić im odzież ochronną, taką jak np. fartuchy, kombinezony, rękawice, gogle, maski269. Odzież ochronna musi być
dostępna w rozmiarach odpowiednich dla
wszystkich pracowników, wliczając tych ze
szczególnymi potrzebami (jak np. alergia na
lateks). Wybór odpowiednich środków ochrony
indywidualnej jest zależny od miejsca oraz
rodzaju wykonywanej pracy270. Z tego powodu
zalecana jest analiza zagrożeń jako składowa
programu BHP. Pracownicy oraz wolontariusze
powinni nosić rękawice, zmieniane często podczas mycia i dezynfekcji, a zwłaszcza przy usuwaniu zwierzęcych odchodów. Podczas pracy
ze środkami myjącymi i dezynfekującymi powinien być noszony sprzęt ochraniający oczy271.
Wskazane jest zachęcanie pracowników do częstego mycia rąk, szczególnie po
trzymaniu zwierząt i po zdjęciu odzieży ochronnej. Dłonie powinny być myte przed jedzeniem,
paleniem tytoniu, dotknięciem oczu lub błon
śluzowych (np. przed założeniem soczewek
kontaktowych). Optymalnym rozwiązaniem jest
umieszczenie w schronisku wielu umywalek
łatwo dostępnych dla pracowników, wolontariuszy oraz odwiedzających, ponieważ mycie
rąk jest najlepszym sposobem ochrony ludzi oraz
zwierząt schroniskowych przed przenoszeniem
chorób zakaźnych i pasożytniczych272.
Palenie tytoniu nie powinno być dopuszczalne w schroniskach dla zwierząt z uwagi na
zagrożenie pożarowe oraz udokumentowany
negatywny wpływ tego nałogu na zdrowie ludzi
i zwierząt, również w postaci tzw. biernego
palenia273.

NIOSH Report No. 2006-0212-3035; NIOSH Report
No. 2007-0068-3042
269 OSHA Personal protective equipment
270 CDC Guidance for the Selection and Use of
Personal Protective Equipment (PPE) in Healthcare
Settings 2004
271 NIOSH Report No. 2007-0068-3042
272 CDC 2010
268
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1. Zoonozy (choroby odzwierzęce).
Choroby odzwierzęce to wszelkie choroby, które mogą zostać przeniesione ze zwierząt na ludzi. Każdy człowiek przy kontakcie
z czynnikiem zoonotycznym jest narażony na
zarażenie, lecz szczególne ryzyko dotyczy osób
z osłabionym układem odpornościowym, przy
czym wielu z nich może nie zdawać sobie z sprawy z tego osłabienia. Odporność bywa słabsza
m. in. z powodu wieku, ciąży, chorób lub ich
leczenia.
Zalecenia z zakresu nadzoru i kontroli
chorób zakaźnych omówione w sekcji Opieka
weterynaryjna i fizyczny dobrostan zwierząt
i pomagające obniżyć ryzyko transmisji patogenów między zwierzętami, przyczynią się również
do zmniejszenia niebezpieczeństwa przeniesienia zarazków na ludzi. Wiarygodne informacje
na temat konkretnych chorób odzwierzęcych
można znaleźć na kilku stronach internetowych274. Schroniska powinny zapewniać okresowe szkolenia załogi i wolontariuszy, a także
informacje na temat rozpoznawania objawów,
które mogą być wywołane przez zoonozy i sposobów ochrony przed tymi chorobami. Szkolenie
powinno również określać, jak reagować na
podejrzenie lub potwierdzenie zoonozy i komu
pracownicy powinni zgłaszać swoje obawy.
Optymalnym rozwiązaniem jest przygotowany
dla schroniska pisemny plan kontroli zarażeń
odzwierzęcych, który powinien być dostępny
dla wszystkich pracowników i wolontariuszy.
Opublikowany został przykładowy plan stworzony dla zakładów leczniczych dla zwierząt275.
W przypadku stwierdzenia niektórych chorób
wymagane jest zgłoszenie tego faktu do odpowiednich instytucji zajmujących się zdrowiem
ludzi i zwierząt (w USA dotyczy to m. in. wścieklizny, wąglika, tularemii i brucelozy). Wiedza
o tym, które z chorób zwierząt należy zgłaszać,
jest obowiązkiem każdego ze schronisk. W USA
odpowiednią listę można uzyskać od stanowego lekarza weterynarii, natomiast informacje
o chorobach zwierząt ważnych z punktu widzenia zdrowia publicznego dostępne są u stanowego epidemiologa lub stanowego lekarza
weterynarii ds. zdrowia publicznego.
CDC 2009; ISU Center for Food Security and
Public Health Zoonoses Resources 2010; Seattle
and King County Zoonotic Disease Program
2010
274
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Miejsca przeznaczone do izolacji zwierząt z chorobami odzwierzęcymi nie powinny
być dostępne dla ogółu ludności bez odpowiedniego nadzoru, natomiast dostęp do nich
pracowników powinien być ograniczony. Siedliska zwierząt z podejrzeniem zoonozy muszą
być wyraźnie oznakowane i zawierać informację o nazwie podejrzewanej choroby oraz
o zalecanych środkach ostrożności. Schroniska
powinny mieć wdrożone dobre plany prewencyjne, jak np. profilaktycznego odrobaczania
i ochrony przed ektopasożytami, ponieważ
zmniejsza to ryzyko narażenia na czynniki zoonotyczne276. Jedzenie i napoje nie powinny być
spożywane w miejscach, które służą zwierzętom
za siedliska. Odwiedzającym należy odradzać
używania w tych miejscach takich przedmiotów
jak smoczki, gryzaki i butelki dla dzieci czy kubki
termiczne277. Aby dodatkowo obniżyć ryzyko
transmisji zoonozy, obecność zwierząt nie powinna być dozwolona w miejscach przygotowywania lub spożywania posiłków278.
Informacje o chorobach odzwierzęcych powinny być udostępnione odwiedzającym schronisko, adoptującym oraz domom tymczasowym. Schronisko nie może pytać nikogo
o stan jego układu odpornościowego, ponieważ jest to prawnie chroniona informacja wrażliwa. O ryzyku związanym z chorobami odzwierzęcymi powinno mówić odpowiednie oznakowanie, napisy, ulotki itp. Te ostatnie powinny
sugerować potencjalnym adoptującym o osłabionym układzie odpornościowym konsultację
u ich lekarza przed podjęciem decyzji o adopcji
zwierzęcia ze schroniska. W przypadku pojawienia się pytań w tym temacie od potencjalnych
adoptujących, pracownicy schroniska powinni
odsyłać ich do opublikowanych zaleceń lub do
ich lekarza.

2. Urazy spowodowane przez zwierzęta.
Każdego roku miliony osób na całym
świecie zostaje pogryzionych, podrapanych lub
w inny sposób zranionych przez zwierzęta towarzyszące. Szacunki naukowców są różne, ale
zgadzają się oni, że przypadki pogryzień są rzadko zgłaszane i jednocześnie stanowią poważne
NASPHV 2008a
CAPC 2008
277
NASPHV 2009
278
NASPHV 2009
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zagrożenie dla zdrowia publicznego279. Pogryzień spowodowanych przez koty zgłaszanych
jest mniej niż przez psy, jednak znacznie częściej
rany po kocich ugryzieniach ulegają zakażeniu280. Nawet jeśli uraz tkanek wydaje się być
minimalny, infekcje po pogryzieniach lub podrapaniach potrafią stać się bardzo poważne,
wliczając w to niebezpieczeństwo śmierci.
Stwierdzenie, które rany doprowadzą to poważnego zakażenia, jest niemożliwe, dlatego wszystkie poszkodowane osoby powinny udać się do
lekarza.
Wścieklizna jest chorobą śmiertelną
występującą w wielu miejscach na świecie,
a w USA we wszystkich stanach poza Hawajami. Pracownicy schroniska muszą potrafić
rozpoznać możliwe narażenia na tę chorobę
i rozumieć prawne regulacje dotyczące zgłaszania pogryzień ludzi i zwierząt. W celu wykrycia
możliwej ekspozycji, wszystkie osoby przywożące
do schroniska zwierzęta muszą zostać zapytane,
czy to zwierzę w ostatnich 10 dniach (w USA;
w innych krajach ten czas według przepisów
może być dłuższy – przyp. tłum.) pogryzło kogokolwiek lub mogło mieć w ostatnim czasie
kontakt z dziką zwierzyną. Wszystkie przyjmowane osobniki powinny być zbadane pod
kątem obecności ran kąsanych. W USA ze zwierzętami, które mogły być narażone na zakażenie wirusem wścieklizny, powinno się postępować według NASPHV Rabies Compendium
i w porozumieniu ze stanowymi i lokalnymi władzami w dziedzinie zdrowia281.
Według wytycznych Advisory Committee on Immunization Practices282 osoby rutynowo pracujące ze zwierzętami towarzyszącymi
lub dzikimi, z uwagi na większe ryzyko narażenia
na wściekliznę, powinny zostać profilaktycznie
zaszczepione przeciwko wściekliźnie. W celu
ograniczania występowania wścieklizny, schroniska powinny szczepić zwierzęta przed adopcją, tak szybko jak tylko możliwe jest to do wykonania lub powinny wymagać takiego szczepienia po adopcji283.
Wszyscy pracownicy schroniska oraz
wolontariusze powinni przejść podstawowe
przeszkolenie z zakresu technik przytrzymywania
i obchodzenia się ze zwierzętami, wliczając w to

rozpoznawanie potencjalnie niebezpiecznych
zachowań. Umożliwia to ograniczenie ryzyka
wystąpienia pogryzień i innych wypadków
związanych z kontaktem ze zwierzętami. Muszą
istnieć jasne i bezwzględne zasady obchodzenia się ze zwierzętami z problemami behawioralnymi. Siedliska zwierząt, o których wiadomo,
że są agresywne, muszą być oznakowane
w sposób wyraźny i oczywisty. Osobniki takie
powinny być trzymane w takich warunkach,
aby ich obsługa była bezpieczna dla opiekuna
bez konieczności wyprowadzania/wyjmowania
zwierzęcia z jego siedliska (np. klatki dwuprzedziałowe, boksy z zamykanymi wybiegami,
budki dla kotów wolnożyjących). Niedopuszczalne są siedliska, które w celu wykonania
codziennych czynności i sprzątania wymuszają
wyciąganie psów na chwytakach (metalowych
pętlach) i kotów przy użyciu siatek lub również
chwytaków (także w postaci kleszczy). Odwiedzający schronisko nie powinni mieć możliwości
kontaktu ze zwierzętami potencjalnie niebezpiecznymi. Dostęp do stref, gdzie takie osobniki
są przetrzymywane, powinien być ograniczony
dla osób z zewnątrz, a wejście tam powinno
zawsze odbywać się w asyście pracownika
schroniska.
Zwierzęta uznane za niebezpieczne nie
powinny być wydawane do adopcji. Przed podjęciem decyzji o wydaniu ze schroniska zwierzęcia z historią pogryzień lub innych agresywnych zachowań konieczne jest dokładne dochodzenie i zbadanie indywidualnej sytuacji
zwierzęcia i potencjalnego adoptującego. Osobniki o wątpliwej reputacji behawioralnej powinny zostać dokładnie ocenione przez profesjonalistę. Wszystkie uwagi i obawy na temat
zachowania zwierzęcia powinny zostać spisane
i omówione z potencjalnym adoptującym, podobnie jak wskazówki dotyczące obchodzenia
się z nim.
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3. Oporność drobnoustrojów na
antybiotyki, zagrożenie nowymi
chorobami.
Nowe i powracające choroby (np. psia
grypa, zjadliwa uogólniona kaliciwiroza kotów)
stwierdzano również w schroniskach284. Ponieważ prawie 75% nowych chorób zakaźnych ludzi
jest pochodzenia zwierzęcego285, schroniska dla
zwierząt powinny monitorować pojawianie się
niecodziennych lub ciężkich chorób. Ich wczesne wykrycie może odgrywać ważną rolę w minimalizowaniu wpływu nowych chorób na zdrowie zarówno zwierząt, jak i ludzi. Opieka nad
wieloma gatunkami pochodzącymi z różnych
źródeł i częste wprowadzanie do populacji
schroniska nowych osobników mogą stworzyć
patogenom sprzyjające warunki do mutacji
i rozprzestrzeniania286. W celu obniżenia ryzyka
rozwoju nowych odmian zarazków, w schronisku
powinna być realizowana separacja gatunków,
dobre zarządzanie populacją oraz właściwa
sanityzacja.

Rozwój i rozprzestrzenianie oporności
drobnoustrojów na leki jest w schroniskach dla
zwierząt poważnym problemem. Bakterie są
zdolne do wytworzenia oporności na pewne
substancje. W niektórych przypadkach właściwość ta może zostać przekazana innym bakteriom, wliczając w to takie, które zdolne są do
infekowania zwierząt oraz ludzi. Jedno schroniskowe ognisko salmonellozy wywołanej przez
wielolekooporną bakterię spowodowało potwierdzone zachorowanie 49 osób, w 10 przypadkach zakończone hospitalizacją 287 oraz
zamknięcie placówki na pewien czas. Należy
zaznaczyć, że chociaż metycylinooporne szczepy gronkowca złocistego (MRSA) uważane są za
patogen głównie ludzi, to mogą skazić przestrzeń publiczną i infekować wiele gatunków
zwierząt, wliczając w to koty i psy288. Dlatego
niedopuszczalne jest rutynowe stosowanie antybiotyków w celach zapobiegawczych u zdrowych zwierząt i nie można takiej praktyki uznawać za substytut dobrej opieki weterynaryjnej289.
(Patrz sekcja Opieka weterynaryjna i fizyczny
dobrostan zwierząt w celu uzyskania większej
ilości informacji na temat leczenia.)

Zakończenie
Autorzy mają nadzieje, że schroniska
i lokalne społeczności zapoznają się z niniejszym
dokumentem w celu upewnienia się, iż wszystkie
zwierzęta w schroniskach są objęte właściwą
i humanitarną opieką, bez względu na to jakie
są ich misja i warunki. „Wytyczne dla standardów opieki w schroniskach dla zwierząt” z założenia mają być dla schronisk pozytywnym narzędziem, umożliwiającym sprawdzenie poziomu

opieki, znalezienie rzeczy wymagających poprawy, rozdysponowanie zasobów i wprowadzenie takich rozwiązań, aby dobrostan zwierząt
się zwiększył oraz ograniczona została liczba eutanazji i zwierzęcego cierpienia. ASV będzie śledzić opinie na temat niniejszej publikacji i kiedy
pojawią się nowe informacje, będzie również
okresowo dokonywać jej rewizji i aktualizacji.
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Słowniczek
Analgezja – zwalczanie
farmakologiczne.

bólu,

zazwyczaj

Animal Welfare Act – amerykańska Ustawa
o Dobrostanie Zwierząt z 1966 r. Jedyne prawo
federalne USA regulujące traktowanie zwierząt
doświadczalnych, pokazowych, w czasie transportu i przez sprzedawców. Nie obejmuje
działalności schronisk dla zwierząt.
Antybiotyk – potocznie każda substancja
zabijająca lub hamująca rozmnażanie bakterii,
grzybów lub pierwotniaków. W węższym
znaczeniu termin ten dotyczy tylko tych,
występujących naturalnie (np. produkowane
przez niektóre grzyby), w odróżnieniu od
chemioterapeutyków.
Depopulacja – znaczące ograniczenie liczby
zwierząt w schronisku poprzez eutanazje.
Dezynfekcja – proces zabijający większość
patogenów na danej powierzchni. W schroniskach przeprowadza się ją zazwyczaj przy użyciu
substancji chemicznych.
Długość pobytu – czas całkowitego pobytu
zwierzęcia w schronisku (od przyjęcia do
opuszczenia). Więcej informacji na ten temat
w sekcji Jak używać niniejszej publikacji.
Endotoksyny – substancje uwalniane w czasie
rozpadu komórek niektórych bakterii, mogące
działać toksycznie na organizmy zwierząt i ludzi.
Epizootia – odpowiednik epidemii w odniesieniu
do chorób zakaźnych zwierząt.
Eutanazja – uśmiercenie zwierzęcia w sposób
humanitarny. W niniejszym dokumencie pod tym
terminem rozumie się dożylne lub dootrzewnowe
podanie
roztworu
pentobarbitalu
w postaci soli sodowej.
Izolacja – fizyczne odseparowanie zwierząt
chorych zakaźnie i zaraźliwie od zwierząt
zdrowych do czasu aż przestaną stanowić
zagrożenie dla pozostałej populacji (patrz
również hasło Kwarantanna).
Kastracja – chirurgiczne usunięcie gonad
samicy (jajników) lub samca (jąder). Potocznie
tym terminem określa się jedynie kastracje
samców zwierząt.
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Kwarantanna – wydzielony obszar (budynki)
służący do obserwacji zwierząt pod kątem
wystąpienia objawów choroby przez określony
czas. Również sam fakt odseparowania
zwierząt pochodzących z nieznanego źródła
lub podejrzanych o chorobę (patrz również
hasło Izolacja).
Losowe mieszanie zwierząt – nieprzemyślane
i ryzykowne łączenie osobników obcych sobie
i pochodzących z różnych grup.
Minimalna dawka infekcyjna – progowa ilość
zarazka, która umożliwia zakażenie oraz rozwój
choroby.
Nadzór weterynaryjny – 1) w niniejszym
dokumencie wizualna kontrola i doradztwo
lekarza weterynarii nad zadaniami w schronisku.
Może oznaczać zarówno osobiste codzienne
lub niecodzienne działania lekarza, obecność
na miejscu lub pomoc zdalną. 2) w Polsce
terminem tym określa się również obszar
działania państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.
Obchód – czynność polegająca na przejściu
przez schronisko lub jego część w celu
obserwacji i nadzoru zwierząt pod kątem ich
potrzeb, stanu zdrowia oraz dobrostanu.
Okres inkubacji – czas od infekcji do pojawienia
się pierwszych objawów klinicznych choroby.
Patogen – czynnik biologiczny (np. wirus,
bakteria, grzyb) zdolny do wywołania choroby
u zwierzęcia.
Pozaulotkowe stosowanie leku – użycie
preparatu w sposób nieopisany lub nieprzewidziany przez jego producenta.
Przyjęcia, przyjęcie – miejsce przyjmowania
zwierząt do schroniska oraz wszelkie czynności
z tym związane (np. oznakowanie, badanie
lekarsko-weterynaryjne, zabiegi profilaktyczne
itd.).
Rytm dobowy – 24-godziny cykl procesów
życiowych zwierząt. Termin często stosowany
w odniesieniu do okresów światła i ciemności.
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Sanityzacja – procedura polegająca na myciu
i dezynfekcji w celu usunięcia brudu i zniszczenia
patogenów na danym obszarze.
Siedlisko główne – wydzielony i zamknięty
obszar przeznaczony dla zwierzęcia. Może nim
być boks, klatka, wybieg, stanowisko, zagroda
itd. W większości przypadków jest to miejsce,
gdzie zwierzę je, śpi i spędza większość czasu.
Termin ten, kojarzący się m.in. z ekologią, został
wprowadzony na potrzeby niniejszej publikacji
z uwagi na brak polskiego odpowiednika angielskiego słowa enclosure.
Socjalizacja – proces zapoznawania zwierząt
z różnego rodzaju bodźcami, wliczając w to
bezpośredni kontakt z innymi zwierzętami
i ludźmi, w czasie krytycznego okresu w ich
wczesnym rozwoju. Termin może również
dotyczyć pracy ze starszymi zwierzętami
lub zapoznawania się różnych osobników ze
sobą.
Stereotypie, zachowania stereotypowe –
obserwowane w siedlisku zwierzęcia powtarzalne zachowania, będące oznaką stresu.
Może to być np. kręcenie się w kółko (gonienie
ogona), podskakiwanie, chodzenie bez celu.

Stresor – każdy czynnik wywołujący stres.
Trzymanie na uwięzi – ograniczenie ruchu
zwierząt za pomocą liny, łańcucha lub innego
przedmiotu przymocowanego do jakiegoś
punktu.
Trzymanie zwierząt w grupach – umieszczenie
wielu zwierząt w jednym siedlisku.
Urozmaicanie (wzbogacanie) – zespół działań
mających za zadanie spełnienie potrzeb
behawioralnych
zwierząt
przy
pomocy
wzbogacenia ich otoczenia lub czasu (np. zabawki, półki i żerdzie, posłania, kryjówki itp.).
Wektor nieożywiony (ang. fomite) – każda rzecz,
która może ulec skażeniu i pośredniczyć
w przenoszeniu patogenów z jednego osobnika
na drugiego (np. dłonie, tekstylia, zabawki,
sprzęt).
Zoonoza – każda choroba zakaźna, która może
zostać przeniesiona ze zwierzęcia na człowieka
i wywołać u niego objawy chorobowe.

Sterylizacja – 1) pozbawienie zwierzęcia
płodności, np. w wyniku usunięcia gonad (czyli
kastracji) lub jedynie usunięcia macicy
czy podwiązania nasieniowodów. Potocznie
tym terminem określa się kastracje samic.
2) zniszczenie wszystkich patogenów na danym
obszarze przy użyciu najczęściej ciepła
lub środków chemicznych.
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