
Η στείρωση 
του ζώου σας

Πότε να στειρώσετε το 
κατοικίδιο ζώο σας
Οι γάτες και τα σκυλιά μπορούν να φθάσουν σε 
σεξουαλική ωριμότητα και να κάνουν μωρά από τον 
τέταρτο κιόλας μήνα. Οι περισσότερες γάτες μπορούν 
να στειρωθούν με ασφάλεια από την ηλικία των 
τεσσάρων μηνών και οι περισσότεροι σκύλοι από την 
ηλικία των έξι μηνών.

Πολλοί άνθρωποι περιμένουν πολύ καιρό για να 
στειρώσουν το κατοικίδιο ζώο τους, οπότε μιλήστε με 
τον κτηνίατρό σας για την καλύτερη χρονική περίοδο 
για να στειρώσετε το ζώο σας. Η πρωτοβουλία 
σας είναι απαραίτητη για την προστασία του 
κατοικίδιου σας και για να βοηθήσετε στην πρόληψη 
ανεπιθύμητων και άστεγων ζώων.
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Η στείρωση του κατοικίδιου ζώου σας είναι 
σημαντική. Είναι εξίσου σημαντικό να 
στειρώσετε και τα αρσενικά και τα θηλυκά 
κατοικίδια – μπορεί να βελτιώσει τη γενική 
τους υγεία και συμπεριφορά.

Η στείρωση του κατοικίδιου ζώου σας προλαμβάνει 
επίσης την απρογραμμάτιστη αναπαραγωγή και τις 
ανεπιθύμητες γέννες ζώων. Η στείρωση κατοικίδιων 
βοηθά στη μείωση του αριθμού άστεγων ζώων σε 
καταφύγια, μάντρες ή με ομάδες διάσωσης ζώων.

Γιατί να στειρώσετε;
Η στείρωση έχει πολλά ωφέλη, όπως υγιέστερα 
κατοικίδια και η εξοικονόμηση χρημάτων 
μακροπρόθεσμα. Η επιλογή της στείρωσης σημαίνει ότι:

•  Το κατοικίδιο σας έχει γενικά λιγότερες 
πιθανότητες να προσβληθεί από ορισμένες 
νόσους, λοιμώξεις και αρρώστιες όπως καρκίνο 
του μαστού, λοιμώξεις της μήτρας και προβλήματα 
του προστάτη.

•  Το κατοικίδιο σας είναι πιθανότερο να είναι πιο 
ήρεμο και πιο εύκολα εκπαιδεύσιμο, και λιγότερο 
πιθανό να εμφανίσει επιθετική συμπεριφορά.

•  Το κατοικίδιο σας είναι λιγότερο πιθανό να θέλει 
να περιπλανιέται σε αναζήτηση για ταίρι. Έτσι 
μειώνονται οι πιθανότητες να χαθεί το κατοικίδιο 
σας, να εμπλακεί σε μάχες με άλλα ζώα ή να το 
χτυπήσει αυτοκίνητο.

•  Το κατοικίδιο σας είναι λιγότερο πιθανό να 
οριοθετεί τον χώρο του ουρώντας σε πράγματα.

•  Η οικογένειά σας δεν θα χρειαστεί να πληρώνει 
για επιπλέον φαγητό ή φροντίδα κτηνίατρου σε 
περίπτωση απρόσμενης γέννας κουταβιών ή 
γατιών.

•  Η οικογένειά σας δεν θα έχει τη δύσκολη δουλειά 
να ψάχνει να βρει σπίτια για τα κουτάβια ή τα 
γατάκια.

• Η οικογένειά σας θα εξοικονομήσει χρήματα, 
 καθώς κοστίζει λιγότερα η εγγραφή του    
 κατοικίδιου ζώου σας στο δημαρχείο εάν είναι   
 στειρωμένο. 

Σπάζοντας τους μύθους

«Θα αλλάξει την προσωπικότητα του κατοικίδιου μου» 

Η στείρωση δεν θα αλλάξει την προσωπικότητα 
του κατοικίδιου σας. Μπορεί μάλιστα να έχει θετική 
επίδραση μειώνοντας την επιθετικότητα, την 
επιθυμία για περιπλάνηση, και τον ψεκασμό ούρων 
(αφορά τις γάτες).

«Το κατοικίδιο μου πρέπει να γεννήσει τουλάχιστον 
μια φορά»

Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει σωματικό ή 
ψυχικό όφελος για το κατοικίδιο σας αν γεννήσει.   

«Η στείρωση μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην 
υγεία του»

Η στείρωση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο 
ορισμένων μορφών καρκίνου και άλλων ασθενειών. 
Αυτές περιλαμβάνουν ουρολοιμώξεις, καρκίνο του 
μαστού και των ωοθηκών στα θηλυκά και περινεϊκές 
κήλες, καρκίνο των όρχεων και του προστάτη στα 
αρσενικά.

Επόμενα βήματα
•  Συζητήστε με τον τοπικό σας κτηνίταρο για τη 

στείρωση του κατοικίδιου σας. 

•   Επικοινωνήστε με την ομάδα Κοινοτικής 
Προσέγγισης της RSPCA Victoria για να μάθετε 
πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να στειρώσετε 
το ζώο σας με μειωμένο κόστος.


