КАСТРАЦИЯТА
ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА ЗА ВАШИЯ ЛЮБИМЕЦ!
Какво представлява тя?
Кастрацията е хирургична операция, при която се отстраняват репродуктивните органи на кучето/котето
напълно безболезнено под пълна упойка. При женските животни се отстраняват яйчниците и матката, а
при мъжките - тестисите. Манипулацията е безопасна, бърза и изисква минимални грижи в
следоперативния период.

Защо да кастрирам домашния си любимец?
Кастрацията, освен че е отговорна мярка в борбата срещу свръхпопулацията от бездомни и нежелани
кучета и котки, е полезна за здравето на Вашия любимец. Кастрираните животни живеят средно с около 3
години повече. Те са по-спокойни и се привързват по-силно към стопаните си. Кастрацията е полезна
предпазна мярка срещу редица здравословни проблеми, които често настъпват с възрастта при
некастрираните животни. Освен това, собствениците на кастрирани кучета се освобождават от такса.

Кога е най- добре да кастрирам своя любимец?
Дългогодишната практика показва, че колкото по-рано кастрирате вашия любимец толкова по-добри са
положителните ефекти от манипулацията .

Най-честите страхове, заблуди и митове относно кастрацията!
Кучето/котката ми ще затлъстее! Истината е че животните затлъстяват вследствие на прехранване и/или
твърде малко разходки.
Добре е домашният ми любимец да роди веднъж! От медицинска гледна точка е точно обратно.
Колкото по-рано кастрирате любимеца си толкова по-здрав и спокоен ще бъде той.
Ако си кастрирам кучето, няма да пази! Кастрацията не влияе на вродените инстинкти на кучето да пази
семейството и/или поверената му територия. Те не се влияят от половите хормони. Не бъркайте агресията
най-вече през размножителния период с пазенето на територия.
Не искам кучето ми да се чувства по-малко мъжествено или женствено! Кучетата не се разпознават
сексуално и нямат его. Те не страдат емоционално от загубатата на половата си индентичност.
Моят любимец е толкова специален. Искам да си имам бебе точно като него! Дори и
професионалистите, които развъждат чистопородни линии, не винаги могат да гарантират и успяват да
получат качествата, които искат, в едно котило. По-лошо, понякога може малките да унаследят найлошото от Вашия любимец.
Кучето ми е породисто! Кастрацията не променя екстериорните качества на любимеца ви. Породисто
или не, то страда от едни и същи здравословни проблеми като другите, а нерядко е и причина за допълване
на популацията от бездомни кучета.
Много ми е скъпо да го кастрирам! Ако погледнете във времето и помислите за всички усложнения които
бихте могли да имате, ако не го кастрирате, ще се уверите че не е никак скъпо.
Ще намеря добър дом за моите бебета! Чували сме го неведнъж. А доколко това е така? Нужно е само да
погледнем през прозореца. Ще видим поне едно улично куче от тези, които са намерили “хубав дом”. Те са
там благодарение на нашата безотговорност като стопани. Да не говорим, че с всяко куче, на което ние
намерим дом, обричаме хиляди други, които са на улицата и в кучкарниците, да останат БЕЗ ДОМ!
Д-р Антов, Ветеринарна клиника " Д-р Антов”, www.vetbg.com

БЕЗПЛАТНИ КАСТРАЦИИ
В София се предлагат безплатни кастрации на улични и дворни кучета и котета в следните клиники:
- Приют „Надежда”, кв. „Хладилника” 02/962 42 19 - разполага със собствен транспорт и ловец
- Немски кастрационен център - ВМФ на ВЛТУ 02/962 17 67 - разполага със собствен транспорт и ловец
- д-р Надежда Златева, тел: 870 44 64, моб: 0888 934 509; д-р. Димо Димов, тел: 958 8130, моб: 088 841 88
98; доц. Богдан Аминков, тел.: 0888 712 116; д-р Чернева, тел.: 0888 710 785 ; 0888 586 162 ; 963 29 65
В страната Дружество "Германо-българска помощ за животните" кастрира безплатно в приютите си в
Добрич (тел.: 058/601331), Шумен (тел.: 054/866934) и Русе (тел.: 082/841281).

Още за кастрациите можете да научите на интернет адрес:
www.bezdom.info и wap.bezdom.info /за мобилни телефони/

