
Cateii au nevoie de adapost
Lipsa unui adapost pentru cainii comunitari din orasul fosta Capitala Culturala a Europei isi spune
cuvantul. Cateii se aduna din ce in ce mai multi pe strada, infometati si de multe ori hartuiti, o data cu ei
crescand si numarul sibienilor care solicita tratament antirabic. Despre constructia unui nou adapost, care
sa indeplineasca toate conditiile necesare, nu se mai stie nimic.

 170 de sibieni, tratati antirabic
 Tot mai multi sibieni trec pragul Centrului Antirabic din cadrul Sectiei Clinice Infectioase Adulti a
Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu. Statisticile vorbesc de la sine. Potrivit reprezentantilor celei
mai mari unitati spitalicesti din judet, de la inceputul anului si pana in prezent, aproximativ 170 de
locuitori ai judetului s-au prezentat la centru, pentru a solicita tratamentul antirabic. Aceasta, in conditiile
in care, pe parcursul anului trecut, aproximativ 400 de persoane ajungeau la acest centru pentru
tratament. " Nu exista consecinte generale asupra starii de sanatate a pacientilor muscati de caini care
urmeaza tratamentul antirabic ", explica dr. Victoria Barlutiu, seful sectiei clinice Infectioase Adulti.

 Animalele nimanui
 Fostul adapost de caini din Dealul Daii a fost inchis de Directia Sanitar-Veterinare si de Siguranta
Alimentelor (DSVSA) la mijlocul lunii februarie din cauza conditiilor improprii in care erau tinute
animalele. Inspectorii DSVSA au efectuat patru controale la adapostul din Dealul Daii si au aplicat trei
amenzi, in valoare de 7.000 de lei. Potrivit DSVSA, municipalitatea, prin S.C. Drumuri si Prestari
Constructii S.A. Sibiu  promisese ca pana la sfarsitul lunii aprilie, va amenaja un nou adapost, care sa
indeplineasca toate conditiile necesare. Situatia este putin mai grava, intrucat aceste luni de primavara
corespund perioadei de imperechere. La sediul DSVSA au ajuns, in ultima perioada, cateva sesizari cu
privire la cainii vagabonzi.

 20 de caini adoptati de sibieni
 Cei peste 40 de caini din Dealul Daii au fost preluati de dr. Serban [ichindelean, care, in cadrul
circumscriptiei sale, i-a deparazitat, i-a vaccinat si i-a sterilizat. Dupa efectuarea interventiilor
chirugicale, animalele au fost cazate postoperator, intr-un spatiu amenjat special, asteptand sa fie
adoptate. Pana acum, aproximativ 20 de catei au reusit sa-si gaseasca un stapan. Alti 18 asteapta, inca, sa
fie adoptati.

 Cum raman cateii nevinovati pe strada
 Acum cateva saptamani, o familie din Bucuresti a venit sa se relaxeze in weekend la o pensiune din
Rasinari,  cu tot cu copil si catel. La plecare, au lasat catelul de izbeliste in Rasinari, fara nici o
remuscare. Catelul avusese cateva crize de spasme, iar bucurestenii nu s-au obosit sa se duca la un
veterinar sa vada ce are. Pur si simplu l-au aruncat ca pe orice marfa stricata. Contactati telefonic de
patronul pensiunii si de una din colegele noastre, care l-a si luat de altfel, in grija, familia atat de iubitoare
de animale s-a aratat deranjata de insistente. In urma unui control veterinar, am aflat ca micutul are
probleme la inima, care pot fi insa reparate cu o interventie chirurgicala. Cand totul se hotarase si catelul
parea sa aiba o sansa la o viata fericita, tatal s-a hotarat sa se intoarca sa isi revendice catelul, pe motiv ca
" plange copilul dupa el ". Cu inima indoita, au fost nevoiti sa i-l dea. Speram sa nu il fi luat doar de frica
unei amenzi sau cine stie de ce, si speram ca data viitoare cand ceva nu merge bine sa nu il arunce iar ca
pe un chistoc de tigara.
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