
ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੰੂ 
ਡੀਸੈਕਸ ਕਰਾਉਣਾ

ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਨੰੂ ਡੀਸੈਕਸ ਕਦਂੋ ਕਰਾਓ
ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱੁਤਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਬਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤਂੋ ਹੀ ਬਿਿਸੀ 
ਪਬਰਪੱਕਤਾ (ਸੈਕਸੂਅਲ ਮੈਚਓਬਰਟੀ) ‘ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਿੱਚੇ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਬਿਆਦਾਤਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਿੰੂ ਚਾਰ ਮਹੀਬਿਆਂ ਦੀ 
ਉਮਰ ਤਂੋ ਅਤੇ ਬਿਆਦਾਤਰ ਕੱੁਬਤਆਂ ਿੰੂ ਛੇ ਮਹੀਿੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਂੋ ਸੁਰੱਬਿਅਤ 
ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਡੀਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਿੰੂ ਡੀਸੈਕਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਤਂੋ ਵੱਧ 
ਦੇਰ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਇਸਲਈ ਆਪਣੇ ਿਾਿਵਰ ਿੰੂ ਡੀਸੈਕਸ 
ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਸਮਂੇ ਿਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਾਿਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਿਾਲ 
ਗੱਲਿਾਤ ਕਰੋ। ਬਕਬਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਿੰੂ ਸੁਰੱਬਿਅਤ 
ਕਰਿ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਤੇ ਿੇਘਰ ਿਾਿਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਿ ਬਵੱਚ 
ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
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ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਨੰੂ ਡੀਸੈਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 
ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਹਲਾ, ਦੋਹਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਨ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਡੀਸੈਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ – ਇਸਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ  
ਸਮੱੁਚੀ ਹਸਹਤ ਅਤ ਹਵਹਾਰ ਹਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਿੰੂ ਡੀਸੈਕਸ ਕਰਾਉਣ ਿਾਲ ਯੋਿਿਾ ਿਣਾਏ ਿਗੈਰ 
ਪ੍ਰਿਿਿ ਅਤੇ ਿਾਿਵਰਾਂ ਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਇੱਕ ਿਾਲ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਿੰੂ ਰੋਬਕਆ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।    

ਡੀਸੈਕਸ ਹਕਉ ਂਕਰਾਓ? 
ਡੀਸੈਕਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਿ, ਬਿਸ ਬਵੱਚ ਬਸਹਤਮੰਦ ਪਾਲਤੂ 
ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਲੰਿੇ ਬਮਆਦ ਲਈ ਪੈਬਸਆਂ ਦੀ ਿਚਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ  ਹੈ। 
ਡੀਸੈਕਸ ਦੇ ਬਵਕਲਪ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ: 

•  ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਿੰੂ ਕੱੁਝ ਬਿਸ਼ਬਚਤ ਿੀਮਾਰੀਆਂ, 
ਛੂਤ ਅਤੇ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੈ ਬਿਵਂੇ ਬਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਂੈਸਰ, 
ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀਆਂ ਛੂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ।  

•  ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ 
ਬਸਿਲਾਈ (ਟ੍ਰੇ ਨਿੰਗ) ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾਵਰ ਬਵਵਹਾਰ ਬਵਿਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੈ। 

•  ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਬਵੱਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੱੁਮਣ ਦੀ 
ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੈ। ਇਸਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਗੁਆਚਣ, ਦੂਿੇ 
ਿਾਿਵਰਾਂ ਿਾਲ ਲੱੜਣ ਿਾਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਾਵਾਂ ਘੱਟ 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਿ।

•  ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤਤੇ ਪੇਸ਼ਾਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿੇਤਰ 
ਉੱਤਤੇ ਹੱਕ ਿਮਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੈ।

•  ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਿੰੂ ਬਿਿਾਂ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਿਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਤੂਬਰਆਂ 
ਿਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਿੱਬਚਆਂ ਦੀ ਸਬਥਤੀ ਬਵੱਚ ਵਾਧੂ ਭੋਿਿ ਿਾਂ ਿਾਿਵਰਾਂ ਦੇ 
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੇਿਰੇਿ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਪਵੇਗਾ।        

•  ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਿੰੂ ਇੱਕ ਿਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਤੂਬਰਆਂ ਿਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ 
ਿੱਬਚਆਂ ਲਈ ਘਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਔਿਾ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਪਵੇਗਾ।

•  ਤੁਹਾਡਾ ਪਬਰਵਾਰ ਪੈਬਸਆਂ ਦੀ ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ, ਬਕਉਤਂਬਕ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਿੰੂ ਡੀਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਿਕ 
ਕੌਸਂਲ ਿਾਲ ਉਸਿੰੂ ਰਬਿਸਟਰ ਕਰਿ ਦਾ ਿਰਚਾ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਝੂਠੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ
“ਇਸਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ”
ਡੀਸੈਕਸ ਕਰਾਉਣ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸੂ ਦੀ ਸ਼ਿਸੀਅਤ ਬਵੱਚ ਕੋਈ 
ਤਿਦੀਲੀ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਇਸਿਾਲ ਉਸਿੰੂ ਘੱਟ ਗੱੁਸਾ 
ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੱੁਮਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ 
ਹਰ ਥਾਂ ਪੇਸ਼ਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਆਦਤ (ਬਸਰਫ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਵੱਚ) ਘੱਟ ਹੋਣ 
ਿਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇ। 

“ਮੇਰੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਨੰੂ ਘੱਟ�ੋ ਘੱ� ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ”
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਿੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਿੰੂ ਕੋਈ 
ਸਰੀਰਕ ਿਾਂ ਮਾਿਬਸਕ ਫਾਇਦਾ ਿਹੀਂ ਪੱੁਿਦਾ ਹੈ।

“ਡੀਸੈਕਸ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਹਸਹਤ ਉੱਤਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ 
ਪਂੈਦਾ ਹੈ”
ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਿੰੂ ਡੀਸੈਕਸ ਕਰਾਉਣ ਿਾਲ ਕਂੈਸਰ ਦੀਆਂ ਕੱੁਝ 
ਬਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਤਰਾ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਿ੍ਾਂ ਬਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ: ਔਰਤਾਂ ਬਵੱਚ ਪੇਸ਼ਾਿ ਦੀ ਲਾਗ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੇ 
ਕਂੈਸਰ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਵੱਚ ਪੇਰੀਿੀਅਲ ਹਰਿੀਆ, ਟੈਸਬਟਕੂਲਰ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੋ ਸਟੇਟ ਕਂੈਸਰ। 

ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਾਅ
•  ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਿੰੂ ਡੀਸੈਕਸ ਕਰਾਉਣ ਿਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਿਕ 

ਿਾਿਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਿਾਲ ਗੱਲਿਾਤ ਕਰੋ। 

•   ਇਹ ਵੇਿਣ ਲਈ  RSPCA ਬਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 
ਆਉਟਰੀਚ ਟੀਮ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਬਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤਤੇ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਿਵਰ ਿੰੂ ਡੀਸੈਕਸ ਕਰਾਉਣ ਬਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਬਕਵਂੇ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 


