Стерилізація – контроль
народжуваності кішок

ОСНОВНЕ КЕРІВНИЦТВО 6

Милосердна організація «Cats Protection» вважає, що
стерилізація кішок та котів до того, як вони почнуть
розмножуватися, є важливим елементом відповідального
тримання котів. Кішки спроможні дуже ефективно
розмножуватися і кількість народжуваних котенят
збільшується по мірі збільшення наявних харчів та житла.
Якщо кішок та котів не стерилізувати, їх населення у
Великобританії дуже швидко вийде з-під контролю.
Будь ласка не додавайте до без того тяжкого становища
безпритульних котів. Надпопуляція кішок сприяє
розповсюдженню котячих інфекційних хвороб, підвищенню
хвороб, пов’язаних з стресом, котячих конфліктів та
негативно впливає на добробут кішок у цілому.

Навіщо стерилізувати?

Стерилізація – це хірургічна операція, яка позбавляє кішок
здатності вагітніти, а котів – здатності запліднювати кішок.
• Кішкам робиться оваріектомія – їм видаляють яєчники
та матку
• Котів каструють – їм видаляють сім’яники
«Cats Protection» рекомендує стерилізувати кошенят у
віці до чотирьох місяців – хоча вашого кота чи кішку
можна стерилізувати у будь-якому віці. Стерилізація –
це найкращий спосіб вирішити проблему незапланованої
вагітності, а саме – не допустити її на першому місці.
Стерилізація також попереджає виникнення деяких видів
ракових пухлин та інфекцій, зменшує потребу виходу з
дому з метою пошуку кішки, участі у бійках та мічення
території сечею.

Коли стерилізувати?

Традиційно, котів та кішок стерилізують у віці від шести
місяців. Але сучасні дослідницькі дані показують,
що стерилізація у більш ранньому віці не має ніяких
негативних наслідків для здоров’я кішок – наприклад,
починаючи з шести неділь. Кішки досягають статевої
зрілості і починають розмножуватися з чотирьох місяців.
«Cats Protection» рекомендує стерилізувати кішок та котів
не пізніше чотирьох місяців.

Навіщо стерилізувати?

Стерилізація має багато переваг для здоров’я котів
та кішок, а також допомагає зменшити кількість
безпритульних котів у Великобританії.
Нестерилізовані коти:
• Більш ймовірно, що отримають травму або хворобу від
участі у бійці, а це – зайве страждання та додаткові
витрати його власнику.
• Рутинно обходять велику територію з метою пошуку
нестерилізованої кішки, ризикуючи потрапити у
автокатастрофу та отримати травми, із-за чого ви не
зможете контактувати зі своїм улюбленим котом
чи кішкою.
• будуть розбризкувати смердючу сечу з метою помітити
свою територію та привабити кішок
• ризикують захворіти на рак простати
• не є кращими мисливцями ніж нестерилізовані кішки
чи некастровані коти, бо мисливські навики не мають
відношення до статевої поведінки.
• можуть переживати сильні стреси на рівні фрустрації,
якщо не можуть знайти статевого партнера.

З іншого боку, кастровані коти:
• менш ймовірно будуть виходити з дому, цим самим
зменшуючи ризик потрапити у автомобільну катастрофу
• менш ймовірно, що будуть приймати участь у бійках,
а це зменшує ризик отримати травму або заразитися
потенційно небезпечною хворобою, такою як Котячий
вірус імунодефіциту (FIV) або Котячий лейкоз (FeLV)
• менш ймовірно, що будуть розбризкувати сечу
• не зможуть захворіти на рак простати
• є лагіднішими домашніми тваринами і не люблять
ходити далеко з дому
Нестерилізовані кішки:
• часто вагітніють, починаючи з чотирьох місячного віку
• часто приносять потомство по три рази на рік, а це
додає до проблеми надпопуляції кішок та підвищує
витрати її власника, особливо, коли вагітність або
породи супроводжуються ускладненнями.
• буде кричати та нявкотіти кожні три тижні в сезон
розмноження – з січня до серпня, з метою привабити
кота, поки не завагітніє.
• більш ймовірно, що може заразитися хворобами,
які розповсюджуються через статевий контакт та
поведінку, яка веде до статевого контакту
• ризикують захворіти на рак яєчників, матки та
молочної залози, а також заробити піометру –
серйозну інфекцію матки.

З іншого боку, стерилізовані кішки:
• не завагітніють, тому власник не матиме затрат,
пов’язаних з доглядом за її потомством кошенят.
• не кричать і не нявчать, як нестерилізовані самки, тому і
ви і ваші сусіду спатимуть спокійніше!
• менш ймовірно, що зможуть захворіти на такі важкі
хвороби як FIV та FeLV, які розповсюджуються через
укуси та під час статевого контакту
• не можуть захворіти на рак яєчників або матки. Ризик
розвити рак молочної залози також значно менше,
особливо якщо кішка була стерилізована у ранньому віці.
Кошенята, які народилися від небажаної вагітності:
• ризикують бути хворими
• догляд за ними та ветеринарне обслуговування
коштує багато грошей – набагато більше, ніж та сума,
яку ви можете заробити від продажу кошенят на
переповненому ринку, де і без ваших достатньо кошенят
на продаж
• багато кошенят стає бездомними
• можуть лишити іншого небажаного кошеня або кішки
можливості знайти нову домівку, адже знайти притулок
для кошеняти не легко
Багато власників не знають з яким нестерилізованим
чужаком їхня кішка була у статевому контакті, а тому
знаходяться у невіданні щодо потенційно фатальних
інфекцій, якими їхня кішка могли заразитися. Темперамент
кота впливає на поведінку його потомства. Ризик
статевого контакту з незнайомцем може привести до
народження кошенят, які не можуть жити в сім’ях, як
домашні тварини.

Операція

Вашій кішці треба буде провести один день у ветеринарній
клініці, де їй буде надано загальний наркоз, тому за
декілька годин до операції їй заборонено вживати будьяку їжу . Ваш ветеринарний лікар повідомить вас, коли ви
зможете знову почати її годувати. Сама операція для котів
і кішок дуже проста і, як правило, ви можете принести і
забрати додому своїх котів того самого дня.
Після операції, кішка матиме на животі або на боку
невелике пострижене п’ятно – волосся на цьому місці
виросте знову через декілька тижнів. На рану також будуть
накладені шви, які, якщо самі не розсосуються, мають бути
зняті ветеринарним лікарем приблизно через 10 днів.
Коти та кішки дуже витривалі та стоїчні тварини, в
набагато більшій мірі ніж люди, і, як правило, дуже швидко
поправляються після операції. Ваш ветлікар порадить
вам, як найкраще доглядати за своїм котом чи кішкою в
післяопераційний період. Досвід показує, що котенята
набагато швидше поправляються після операції, ніж
дорослі коти та кішки. Після стерилізації котам та кішкам
потрібно менше їжі, тому що їхній організм виконуватиме
менше функцій і саме тому, рекомендуємо слідкувати
за вагою свого улюбленця та зменшити порції, які ви їм
даєте, щоб не спровокувати ожиріння. А це вам ще й
зекономить гроші!

Скільки коштує операція?

Вартість операції залежить від регіону, в якому ви
живите. Середня вартість кастрації кота складає £30 – £60
фунтів, а стерилізація кішки коштує від £40 до £80. Ваш
ветлікар з задоволенням дасть вам розклад цін до того,
як виконати операцію. Ми рекомендуємо вам звернутися
у декілька ветеринарних клінік. У деяких випадках «Cats
Protection» надає матеріальну допомогу тим власникам
котів, які отримують фінансову допомогу від держави або
мають невеликий дохід. Додаткову інформацію можна
знайти на нашому сайті: www.cats.org.uk/neutering або
зателефонувати за номером: 03000 12 12 12.

Як знайти ветлікаря, який зробить
стерилізацію вашої кішки

Хоча практично усі ветлікарі пропонують послуги по
стерилізації кішок, деякі з них не виконують цю операцію
рутинно на кошенятах, молодших шести місяців, але їх
кількість постійно збільшується завдяки підтримці з боку
таких організацій, як Британська асоціація ветеринарії
та малих тварин (BSAVA). Щоб знайти ветеринарну
клініку, яка пропонує стерилізацію кішок у ранньому віці,
просимо відвідати сайт «Cats Protection»: www.cats.org.uk
Стерилізація у ранньому віці рутинно практикується
у багатьох країнах, включаючи США та Австралію, на
протязі багатьох років і існують перевірені дослідницькі
дані про її небезпечність та ефективність. Проведені
аналізи не показують, що рання стерилізація має
негативний вплив на довгостроковий розвиток чи
поведінку кішок. Більш досконалі методи та лікарські
препарати усувають будь-які турботи, пов’язані з

ризиками цієї хірургічної операції. Вважається, що
молоді кошенята поправляються швидше після операції
у порівнянні з дорослими котами та кішками.

Факти, які розвіюють міфи,
пов’язані з стерилізацією

• Кішки та коти починають розмножуватися з
чотирьох місяців
• Кошенят можна небезпечно стерилізувати у віці до
шести місяців
• Коти та кішки можуть вступати у статеві контакти зі
своїми братами, сестрами та батьками
• Немає ніяких переваг у наданні кішці чи котові одного
сезону або можливості вивести потомство хоча б один
раз до стерилізації
• Період вагітності у кішок триває усього дев’ять неділь
і дуже часто кішка може бути знову готовою вивести
потомство через шість неділь після родів
• Кішка може приносити потомство аж три рази на рік, і
кожен приплід нараховує до п’яти-шести кошенят. А це
означає, що милосердним організаціям, таким як «Cats
Protection», потрібно знайти по 18 домівок кожного року
– і це тільки для потомства однієї кішки! Такий рівень
розмноження дуже виснажливий для кішки і може
зашкодити здоров’ю кішки-матері.
• Одна нестерилізована кішка спроможна народити
на світ 20 тисяч кошенят за п’ять років свого життя.
Нестерилізовані кішки та коти дуже швидко знаходять
один одного і незаплановані, небажані вагітності –
явище не рідкісне.

• Стерилізовані коти та кішки не відчувають відсутності
їх органів або можливостей народити чи виховати своє
потомство. Коти – не люди!
• Стерилізація кішки може бути проведена навіть у сезон
розмноження, під час вагітності або годування. Це
питання найкраще обговорити з вашим ветлікарем.
Більшість власників вважають за краще стерилізувати
своїх котів та кішок, але, на жаль, багатьом домашнім
котам та кішкам їх власники дозволяють народити
кошенят до того, як вони будуть стерилізовані. А це додає
до проблеми надпопуляції та накладає додаткові вимоги
на милосердні організації, які і без того мають обмежені
ресурси. Будь ласка не відкладайте стерилізацію своєї
кішки до тих пір, коли вже буде пізно. Порадьтесь зі своїм
ветлікарем і негайно запишіться на операцію. Це буде на
користь вашій кішці, і може попередити її страждання.
Стерилізація вашої кішки – це відповідальний крок, який ви
можете зробити, щоб допомогти котячому населенню.

Дізнайтесь більше про свого кота чи
кішку онлайн!
Запрошуємо відвідати нашу інтерактивну
програму, яка допоможе вам краще зрозуміти
походження та поведінку наших улюбленців в
наших домівках.
http://learnonline.cats.org.uk/content/ufo
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Догляд за вашим котом
Вітаємо у нашій домівці
Переїзд у нову домівку
Годування та ожиріння
Безпека вашого кота
Стерилізація – контроль
народжуваності у кішок та
котів
7 Коли відпустити
8 Чипірування
9 Як зрозуміти поведінку
кота
10 Як контролювати
поведінку кота
11 Котяча комуна
12 Коти дома та надворі
13 Коти і законодавство
14 Коти і люди
15 Догляд за кошенятами
16 Літні коти
17 Дикі коти
18 Вагітні кішки, породи та
догляд за кошенятами,

ВЕТЕРИНАРНІ
КЕРІВНИЦТВА
1 Артрит
2 Котяча хвороба нижніх
сечових шляхів (FLUTD)
3 Діабет
4 Шкіряні хвороби та
свербіння
5 Котячий парвовірус (FPV)
6 Захворювання нирок
7 Коти – інваліди
8 Гіпертонія
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14 Здоров’я зубів та ротової
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15 Блохи та інші паразити
16 Котячий грип
17 Інфекційні хвороби та
вакцинація
18 Шлункові хвороби –
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19 Ви і ваша кішка
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– Токсоплазмоз

Щоб отримати додаткову інформацію про
«Cats Protection» або зробити пожертвування,
просимо відвідати сайт: www.cats.org.uk або
зателефонувати за номером: 03000 12 12 12.
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