DLACZEGO STERYLIZUJE/KASTRUJE SIĘ PSY ?
Sterylizacja/ kastracja przynosi niekwestionowane korzyści, zarówno z punktu widzenia
zachowania, jak i zdrowia zwierząt.
Czym jest sterylizacja lub kastracja psów?
Sterylizacja to zabieg przeprowadzany u suk, polegający na wycięciu jajników oraz macicy, zaś
kastracja to zabieg przeprowadzany u psów, polegający na usunięciu jąder. Zarówno kastracja,
jak i sterylizacja to zabiegi przeprowadzane obecne w gabinetach weterynaryjnych w ramach
rutynowych zabiegów chirurgicznych. Efektem zabiegu jest całkowita i nieodwracalna
bezpłodność do końca życia zwierzęcia.
Zabieg sterylizacji suki i kastracji psa – jak wpłynie na nasze zwierzę?


Korzyści natury zdrowotnej

Kastracja psów likwiduje ryzyko rozwoju schorzeń prostaty czy jąder. Sterylizacja suki zapobiega
natomiast powikłaniom związanym z ciążą i porodem, chroni przed endometriozą, ropomaciczem oraz
nowotworami narządów rodnych. Najnowsze badania dowodzą, że wczesna sterylizacja (wykonana
jeszcze przed pierwszą rują) minimalizuje ryzyko rozwoju nowotworów gruczołu mlekowego. Należy
pamiętać, że im później wykonuje się zabieg, tym jego funkcja ochronna jest mniejsza.


Korzyści natury behawioralnej

Kastracja i sterylizacja psów powodują zmiany w zachowaniu zwierząt. Samiec, którego nie rozprasza
popęd płciowy, jest spokojniejszy, bardziej zrównoważony, skupiony na opiekunie i skłonny do
współpracy człowiekiem. Kastracja redukuje skłonność do oddalania się od domu w poszukiwaniu
samicy, co z kolei ogranicza ryzyko wypadków, na jakie narażone są psy podczas swoich wędrówek
po okolicy. Wykonanie zabiegu może także zmniejszać agresję wobec innych samców, pod
warunkiem że tego typu zachowanie nie zdążyło przerodzić się już w nawyk. Należy jednak mieć na
uwadze, że komunikujące się za pomocą węchu psy mogą względem kastrata popełniać błędy
komunikacyjne, nie wyczuwając jego zapachu i zakłócając przestrzeń osobistą, co w efekcie może
stanowić przyczynę zachowań agresywnych.
Sterylizacja suki eliminuje natomiast uciążliwe objawy towarzyszące cieczce i ciąży urojonej.
Poddana zabiegowi samica nie jest już narażona na wahania hormonalne związane z cyklem
płciowym, przez co staje się stabilniejsza emocjonalnie.


Korzyści natury etycznej i społecznej

W dzisiejszych czasach niekontrolowane i nieuzasadnione rozmnażanie psów jest jednym z
poważniejszych problemów społecznych. To mit, że każda suka przynajmniej raz w życiu musi mieć
młode, a wykastrowany pies do końca życia będzie żył w poczuciu niespełnienia z powodu straty, na
jaką go skazaliśmy. Wręcz przeciwnie, instynkt rozrodczy jest dla zwierząt wyłącznie instynktem, a
nie świadomie realizowaną potrzebą.
Sterylizacja i kastracja psa to najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze dla zwierzęcia metody
zapobiegania niepożądanym ciążom. Należy pamiętać, że przeprowadzenie tych zabiegów u

czworonogów nieprzeznaczonych do rozrodu jest wyrazem świadomości i odpowiedzialności ich
opiekunów.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?
Głownie należy dbać o jego dietę – psy po zabiegu kastracji i suki po zabiegu sterylizacji, o
ile nie pracują fizycznie i nie biorą udziału w zawodach i szkoleniach typu agility, mają
zmniejszone zapotrzebowanie na energię, nawet do 30%, w związku z czym podawanie im
dotychczasowej karmy może zakończyć się nadwagą. Jeśli widzimy, że nasz pies ma
skłonności do tycia, to powinniśmy podawać mu mniej kaloryczną karmę, a także
kontrolować ilość zjadanego pokarmu. Musimy mu także zapewnić codzienną dawkę
ruchu.

Opieka nad psem przed i po zabiegu operacyjnym
Przed zabiegiem:
- nie karmić 24godziny
- woda - bez ograniczeń
- przed samym zabiegiem wyprowadzić psa na spacer
- przygotować miejsce, w którym będzie przebywać pies po zabiegu - w cichym, ciepłym
miejscu, na czystym posłaniu
Co będzie potrzebne w przychodni:
- książeczka zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciwko nosówce, parwowirozie i in.
- aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie
- czyste posłanie, na którym po zabiegu będzie leżeć pacjent

Zabieg i pierwsze godziny po:
- każdy pies ma zakładany do żyły wenflon, przez który podawane są leki nasenne,
przeciwbólowe i inne (w razie potrzeby),
- przed zabiegiem wskazane jest pobranie krwi do badań (morfologia, badania biochemiczne),
które wykonywane są na miejscu w przychodni; jeżeli na podstawie wyników zwierzę nie
będzie się kwalifikowało do zabiegu (niewydolność wątroby lub nerek), operacja może zostać
przełożona na inny termin,
- niektóre psy wymagają zaintubowania (możliwy lekki kaszel kilka dni po zabiegu),
- po zabiegu, w zależności od zastosowanej narkozy, zwierzę może piszczeć, prężyć się, mogą
pojawić się drgawki czy objawy niepokoju (działanie ketaminy), przy zastosowaniu innych
leków może nastąpić drżenie mięśni,
- działanie leków premedykujących (tzw. "głupi Jaś":) zazwyczaj utrzymuje się przez kilka
godzin po zabiegu, przez co pacjent może wykazywać zaburzenia równowagi i ospałość;
jeżeli senność będzie się utrzymywać jeszcze następnego dnia po zabiegu, należy
skontaktować się z lekarzem weterynarii,
- każde zwierzę dostaje po zabiegu leki przeciwbólowe, których działanie utrzymuje się 24
godziny.

Po zabiegu:
- należy umieścić zwierzę w przygotowanym wcześniej miejscu
- w dniu zabiegu nie podawać karmy, jeżeli nie będzie wymiotów, można podawać małe
ilości letniej wody do picia; jeżeli pojawią się wymioty, należy skontaktować się
z lekarzem weterynarii,
- pilnować, żeby zwierzę nie lizało rany - zastosować kołnierz ochronny lub osłaniający ranę
fartuszek, który można zakupić w przychodni,
- kontrolować ranę 2 razy dziennie aż do całkowitego wygojenia, na ranę używać preparat
dezynfekcyjny Octenisept
- po zabiegu na ranę wszyty jest sączek zewnętrzny, który będzie utrzymany 2 doby, po
zdjęciu sączka przez ok. 8 godz. może utrzymywać się niewielka ilość krwistego wycieku i
niewielki obrzęk rany
- nie podawać aspiryny ani innych leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych bez konsultacji
z lekarzem weterynarii!
- nie kąpać psa/kota minimum przez 14 dni po zabiegu,
- dzień po zabiegu - jeżeli nie ma powikłań – wyjmowany jest wenflon,
- wyjęcie szwów następuje po 7-14 dniach (w zależności od szybkości gojenia).

