PROTOKÓŁ nr 3
z posiedzenia Rady Społecznej przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
w dniu 23.03.2016 r.
Miejsce: Biuro Ochrony Środowiska
UCZESTNICY SPOTKANIA:
1. Karolina Malczyk – Współprzewodnicząca Rady
2. Piotr Szczepański – Współprzewodniczący Rady
3. Elżbieta Chromińska - Członek Rady
4. Paweł Lisicki - Członek Rady
5. Agnieszka Kańska – Członek Rady
6. Joanna Polus - Członek Rady
7. Grzegorz Sandomierski - Członek Rady
8. Henryk Strzelczyk – Członek Rady
9. Jadwiga Więcek – Członek Rady
10. Emilia Szwonder – Sekretarz Rady
GOŚCIE:
1. Wanda Kułakowska-Grudzień – wolontariuszka
2. Sławomir Trzciński – lekarz weterynarii p.o. Kierownika Ambulatorium w Schronisku
PRZEBIEG SPOTKANIA:
S. Trzciński przedstawił szacunkowe obłożenie pracą na poszczególnych zmianach lekarzy
weterynarii oraz omówił sytuację opieki weterynaryjnej nad zwierzętami.
Podkreślił, że najważniejszą sprawą jest przygotowanie zwierzęcia do adopcji, w tym
przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji.
W zeszłym roku przyjętych zostało 3 500 zwierząt nie licząc tych, które przebywają
w Schronisku. Zdaniem S. Trzcińskiego przy tak ogromnej liczbie zwierząt obsada lekarzy
weterynarii jest niewystarczająca.
Nadmienił, że opieka weterynaryjna w Schronisku różni się diametralnie od leczenia
zwierzęcia w lecznicach prywatnych, przy czym poziom tej opieki zmienił się w ostatnim
okresie na lepsze m.in.:
 W bieżącym miesiącu w Schronisku przeprowadzono 187 operacji.
 Od 1 marca obowiązują karty osobnicze, które dostępne są w Biurze Adopcji. Pozwala
to na pełny monitoring przy przyjęciu zwierzęcia: lekarz wpisuje informacje do
programu Klinika o nieprawidłowościach zdrowotnych a formularz papierowy zostaje
w aktach zwierzęcia.
 Stworzona została baza zwierząt, która ułatwia m.in. kierowanie zwierząt na
konsultacje specjalistyczne.
 W dniu dzisiejszym rozpoczęto współpracę ze stomatologiem.
Ważne jest, aby na linii: lekarz – wolontariusz – opiekun była dobra współpraca.
W trakcie dyskusji wolontariusze zgłosili:
1. Konieczność zatrudnienia techników weterynarii.
H. Strzelczyk poinformował, że ogłoszono nabór w tym zakresie, zatrudnione zostaną
2 osoby (technicy-laboranci).
2. Problemy dotyczące zbyt długiego czasu przeprowadzania adopcji przez lekarzy.

3. Problem zarażenia mikrofilariami. S. Trzciński omówił to zagadnienie
i poinformował, że przy badaniu krwi zawsze wykonywane jest badanie w kierunku
mikrofilarii.
4. J. Polus: konieczność wprowadzenia monitoringu kociąt pod kątem ich szczepienia
(rejestry).
5. J. Polus: problem dotyczący umieszczania szczeniąt w budynku Kociarni.
Stwierdzono, iż nie powinno dochodzić do takich sytuacji.
Następnie omówiono większość postulatów wolontariuszy przedstawionych w załączniku
nr 2 do protokołu z 24.02.2016 r.
Wnioski:
Geriatria
1. Przeanalizowanie przez Dyrektora Schroniska we współpracy z Kierownikiem
Ambulatorium zakresu czynności opiekuna w rejonie/ na geriatrii.
2. Przeanalizowanie możliwości zatrudnienia dodatkowego technika weterynarii,
odpowiedzialnego wyłącznie za opiekę nad zwierzętami w geriatrii.
3. Regularne przeglądy stomatologiczne i badania krwi, co pół roku – już zostało
wdrożone.
Kwarantanna
Prowadzone są codzienne obchody przez lekarza.
Szpital
Zdaniem przedstawicieli Schroniska obecny system opieki się sprawdza.
Ogólne:
1. Kluczową osobą w procesie opieki nad zwierzętami jest opiekun.
2. W zakresie morfologii i badań biochemicznych wprowadzony zostanie standard,
w miarę możliwości organizacyjnych i technicznych.
3. Weryfikacja danych na temat zwierząt przede wszystkim wieku i wagi - na bieżąco.
4. W zadaniach opiekuna powinno być bezwzględnie ujęte wyczyszczenie (zmiana
słomy, posłania etc.), mycie klatki, boksu przed zmianą mieszkańca.
5. Konieczne jest systematyczne mycie misek przez opiekunów.
6. Zwrócenie uwagi przez opiekunów na to, czy pies nie ma uczulenia na obroże
przeciw-pasożytniczą.
7. W sprawach diagnostyki trwa proces zmian na lepsze.
8. Wolontariusze powinni zacząć stosować karty zgłoszeń dotyczące stanu zdrowia
zwierząt, w tym celu powinni wypracować system, który to zagwarantuje. Zgłoszenia
powinny wpływać do opiekuna, a opiekun powinien doprowadzić zwierzę do lekarza
i przekazywać informacje od wolontariusza i od siebie – zapisane na karcie.
Następne spotkanie odbędzie się w dniu 27 kwietnia i poświęcone zostanie m.in. organizacji
pracy opiekunów.
Treść protokołu zaakceptowali wszyscy obecni członkowie Rady i goście (lista obecności
dostępna u sekretarza).
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała: Emilia Szwonder
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