Akcja Sterylizacja 2016
CO TO JEST STERYLIZACJI/KASTRACJA?

Kastracja psa lub sterylizacja suczki, to zabieg chirurgiczny, na skutek którego zwierzę staje się
nieodwracalnie bezpłodne. Samcom usuwa się jądra i nadjądrza, samicom jajniki, jajowody i macicę.
Najlepiej jest przeprowadzać kastrację, kiedy zwierzę jest młode i zdrowe.
ZALETY STERYLIZACJI/KASTRACJI:

Ochrona suczki przed ropomaciczem.
Ochrona przed nowotworami narządów rodnych u suk.
Ochrona przed nowotworem gruczołu mlekowego u suk
Ochrona przed nowotworem gruczołu mlekowego u suk.
Wysterylizowana samica staje się stabilniejsza psychicznie.

Kastracja samca zapobiega nowotworom układu płciowego, przepuklinom,
schorzeniom prostaty.
Wykastrowany samiec staje się mniej pobudliwy, nie wdaje się w bójki o suczkę z
innymi samcami, nie ma skłonności do włóczęgostwa, ma mniej dominujący
charakter
Kastracja i sterylizacja zapobiega przypadkowym ciążom i niekontrolowanemu
przyrostowi naturalnemu.

MITY DOTYCZĄCE STERYLIZAJI/ KASTRACJI:
Wysterylizowane psy i koty są mniej zdrowe
• Doświadczenie porodu poprawia charakter samic.
Osobowość psa lub kota zmieni się na gorsze po zabiegu.
•

•

PRZEKONAJ SIĘ DO STERYLIZACJI
https://www.youtube.com/watch?v=GT2p8qrRNMA&feature=youtu.be – film o sterylizacji i kastracji

http://www.viva.s1.group5.pl/filmy/porzuceni.mp4 - film o sterylizacji i roli psów
http://wybierzmiska.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=94 – sterylizacja oczywiście,
że tak

ZADANIA AKCJI:
•
•
•

Umożliwić właścicielom psów i kotów zapisanie swojego pupila na zabieg w promocyjnej cenie.
Zwiększyć świadomość właścicieli zwierząt domowych (kotów i psów) na temat ich
odpowiedzialności za swoje zwierzęta i ich potomstwo.
Pokazać globalne spojrzenie na nadmierne rozmnażanie się zwierząt domowych w świetle ich
istniejącej nadpopulacji, bezdomności, przepełnionych schronisk, masowej i często tragicznej
śmierci lub przypadków bestialskiego uśmiercania.

ZASADY AKCJI:
Ceny zabiegów w ramach Akcji Sterylizacja Marzec 2016:
Kastracja suki: mała i średnia suka waga do 35kg - 200 zł, duża suka -

250zł.

Kastracja kotki: 120zł
Kastracja psa: mały i średni pies do 35 kg - 120 zł, duży pies 170zł
Kastracja kocura: 60 zł
Cena obejmuje standardową opiekę okołozabiegową przy
zabiegach przebiegających bezproblemowo.
• Cena nie obejmuje dodatkowego leczenia w razie
nieprzewidzianych komplikacji.
• Cena nie obejmuje zabiegów przygotowujących zwierzę do
zabiegu (np. odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie, badania
diagnostyczne).
• Cena nie obejmuje kosztów wykonania badań laboratoryjnych,
pomocnych przy diagnozie stanu zdrowia zwierzęcia
(np. badania krwi, moczu, EKG, USG).
•

Przypominamy, że do zabiegu kastracji zwierzę obowiązuje odpowiednie przygotowanie przez

właściciela. Zwierzę musi być odrobaczone, odpchlone i posiadać aktualne szczepienie przeciwko
chorobom zakaźnym, w tym przeciwko wściekliźnie. O ewentualnym wykonaniu dodatkowych badań
przed zabiegiem decyduje lekarz podczas badania zwierzęcia przed zabiegiem. Lekarz także może odstąpić

od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu jeżeli zwierzę będzie chore lub opiekun odpowiednio
go nie przygotuje.

Nie rozmnażaj - nie porzucaj!®
Marzec 2016
Adresy i kontakty z gabinetami weterynaryjnymi w pobliżu
Dąbrówna, które przyłączyły
się do Akcji Sterylizacja Marzec 2016:
Gabinet Weterynaryjny Marta
Cichoń
Marta Cichoń

Burkat 39
13-200 Działdowo

Telefon: 509-920-191
martacichon@vp.pl

Lecznica weterynaryjna „ Przy
młynie”
lek.wet. Anna Jasińska, Hubert
Matyjasik Anna Paplińska
Marcelina Włoch
Mickiewicza 21C

14-100 Ostróda
(89) 646-34-60, 668 028 503
lecznica.ostroda@gmail.com

Przychodnia weterynaryjna
lek. wet. Małgorzata
Trochimiuk
ul. Limanowskiego 1a

13-100 Nidzica
telefon: 606824997
e-mail:
cz.trochimiuk@interia.pl
www: weterynarznidzica.pl

Przychodnia Weterynaryjna
Amigo-Vet Jacek Kopczyński,
Joanna Kopczyńska,
ul. Al. Sprzymierzonych 2
13-100 Nidzica

telefon: 895235606,
509530535, 606106027
e-mail: nidzica.wet@gmail.com
www: weterynarz-nidzica.pl

www. weterynarz.ostroda.pl

