ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ευημερία γάτας
Οι γάτες είναι υπέροχα κατοικίδια ζώα - σχεδόν το ένα τρίτο των κατοικιών στην
Αυστραλία έχουν μία ή παραπάνω γάτες για κατοικίδια με τους περισσότερους να τις
θεωρούν μέλος της οικογένειας. Οι γάτες ως κατοικίδια μας κάνουν επίσης καλό και
μας κρατάνε συντροφιά. Έρευνες έχουν δείξει, ότι μας βοηθούν να έχουμε καλύτερη
σωματική και ψυχική υγεία και μας κάνουν ευτυχισμένους.
Είτε αποφασίσετε να ταΐζετε και να γίνετε φίλοι με μια αδέσποτη γάτα που
υιοθετήσατε από ένα καταφύγιο, είτε επιλέξετε τη γάτα σας από έναν κτηνοτρόφο,
πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η γάτα σας δε μπορεί να αναπαραχθεί (να είναι
στειρωμένη). Η στείρωση της γάτας σας αποτρέπει τον υπερπληθυσμό των
αιλουροειδών και είναι καλό για τη γάτα σας και το περιβάλλον.
Σε ποια ηλικία πρέπει να γίνει στείρωση της γάτας;
Για μέγιστα οφέλη για την υγεία και την κοινωνία, όλα τα γατάκια πρέπει να
στειρωθούν πριν φτάσουν στη ηλικία της σεξουαλικής ωριμότητας (12-16 εβδομάδες
/ 3-4 μήνες). Ωστόσο, δεν είναι ποτέ αργά για να αποτραπεί η δημιουργία
πληθυσμού από ανεπιθύμητα γατάκια, στειρώνοντας τις ενήλικες γάτες.
Τα γατάκια μπορούν να στειρωθούν με ασφάλεια από την ηλικία των 8-10
εβδομάδων (από τη στιγμή που ζυγίζουν 1 κιλό). Η στείρωση σε μικρή ηλικία
αποτρέπει την ανάπτυξη αντικοινωνικών συμπεριφορών που σχετίζονται με τη
σεξουαλική ωριμότητα, καθώς και εγγύηση ότι δεν θα γεννηθούν ανεπιθύμητα
γατάκια
Δεν υπάρχει καμία απολύτως αλήθειαστην διαδεδομένη άποψη ότι οι γάτες
πρέπει να γεννήσουν τουλάχιστον ένα γατάκι πριν στειρωθούν. Στην
πραγματικότητα, αυτό αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου.
Οι μη στειρωμένοι γάτοι είναι πολύ πιο πιθανό να παρουσιάσουν ανεπιθύμητη
συμπεριφορά, π.χ. να αποθέτουν ούρα που μυρίζουν (και μέσα στο σπίτι), να
περιπλανιούνται και να μαλώνουν με άλλες γάτες. Μπορεί επίσης να είναι πιο
επιθετικοί με τους ανθρώπους και κατά κανόνα είναι λιγότερο στοργικοί από τους
στειρωμένους.
Οι μη στειρωμένες γάτες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού, να τις
χτυπήσει αμάξι και να αναπτύξουν δυνητικά θανατηφόρες ασθένειες όπως τον ιό
ανοσοανεπάρκειας αιλουροειδών και τον ιό λευχαιμίας αιλουροειδών Η στείρωση
μειώνει τον κίνδυνο πολλών τύπων καρκίνου τόσο στις αρσενικές όσο και στις
θηλυκές γάτες.
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Η στείρωση κάνει τις γάτες πιο υγιείς, πιο ευτυχισμένες, λιγότερο πιθανό να
περιπλανιούνται: εν συντομία, οι στειρωμένες γάτες είναι καλύτερα κατοικίδια
ζώα.
Τι περιλαμβάνεται;
Δεν υπάρχουν γνωστοί μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη στείρωση ή
τη στείρωση σε νεαρή ηλικία. Η στείρωση σε νεαρή ηλικία χρησιμοποιείται για
περισσότερο από 20 χρόνια και έχει διαπιστωθεί ότι είναι ιατρικά ασφαλές για τις
γάτες και σε σχέση με τη συμπεριφορά τους.
Η θηλυκή στείρωση (ονομάζεται επίσης spaying/speying) περιλαμβάνει τη
χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών και της μήτρας (μέσω μιας μικρής τομής στο
πλάι ή στην κοιλιά) ενώ η γάτα είναι σε γενική αναισθησία. Μετά τη χειρουργική
επέμβαση, η γάτα θα πρέπει να ξεκουραστεί, να μείνει στο σπίτι με ησυχία τις
επόμενες ημέρες. Δώστε προσοχή στην ουλή της τομής. Εάν η ουλή φαίνεται να
είναι πρησμένη, σχισμένη ή αιμορραγεί, επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο σας. Θα
πρέπει επίσης να γνωρίζετε τι είδους ράμματα έχουν χρησιμοποιηθεί και να
βεβαιωθείτε ότι η γάτα σας δεν τα τραβάει.
Η αρσενική στείρωση (ονομάζεται επίσης neutering) πραγματοποιείται επίσης κάτω
από γενική αναισθησία και περιλαμβάνει την αφαίρεση των όρχεων μέσω μιας
μικρής τομής στο όσχεο. Δεν υπάρχουν ράμματα. Μετά τη χειρουργική επέμβαση, η
γάτα θα πρέπει να μείνει στο σπίτι με ησυχία τις επόμενες ημέρες.
Οι περισσότερες αρσενικές και θηλυκές γάτες και τα γατάκια αναρρώνουν πολύ
γρήγορα μετά τη στείρωση. Ο κτηνίατρος σας θα σας δώσει οδηγίες μετεγχειρητικής
φροντίδας. Βεβαιωθείτε ότι η γάτα σας πίνει αρκετό φρέσκο νερό και προσφέρετέ της
τα αγαπημένα της φαγητά. Παρατηρήστε την προσεκτικά και εάν η γάτα σας φαίνεται
να μην έχει ενέργεια και δεν έχει ανακτήσει την κανονική της όρεξη εντός 24 ωρών,
επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο σας.
Οφέλη
Τα οφέλη της στείρωσης (δεν γεννιούνται ανεπιθύμητα γατάκια, πρόληψη της
ανάπτυξης αντικοινωνικών συμπεριφορών, και μειώνεται ο κίνδυνος ορισμένων
ασθενειών) υπερτερούν κατά πολύ των κινδύνων.
Δυστυχώς, στη NSW κάθε χρόνο χιλιάδες γάτες υποβάλλονται σε ευθανασία
(σκοτώνονται) σε καταφύγια επειδή υπάρχουν πάρα πολλές γάτες και γατάκια αλλά
δεν υπάρχουν αρκετά σπίτια. Μπορείτε να το σταματήσετε, εξασφαλίζοντας ότι η
γάτα σας είναι στειρωμένη.
Διαφορετικές κτηνιατρικές κλινικές χρεώνουν διαφορετικές τιμές για τη στείρωση,
που κυμαίνονται από 120 $ έως περίπου 300 $. Εάν χρειάζεστε βοήθεια να έχετε
πρόσβαση σε προσιτή στείρωση, η Cat Protection μπορεί να σας βοηθήσει.
Εάν δεν μιλάτε αγγλικά, ζητήστε από έναν αγγλόφωνο φίλο ή συγγενή να
τηλεφωνήσει στο γραφείο μας (9 π.μ. - 4 μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή, 9519 7201)
για να βρούμε μια κλινική ή ένα πρόγραμμα που θα σας προσφέρει έκπτωση για τη
στείρωση.
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Τι είναι η τοποθέτηση μικροτσίπ και η εγγραφή;
Ένα μικροτσίπ έχει το μέγεθος ενός κόκκου ρυζιού και περιέχει έναν γραμμικό
κώδικα που μπορεί να «διαβαστεί» από μια μικρή φορητή συσκευή που ονομάζεται
σαρωτής μικροτσίπ. Το μικροτσίπ δεν είναι συσκευή εντοπισμού τοποθεσίας ή
συσκευή παρακολούθησης. Εμφυτεύεται κάτω από το δέρμα κοντά στους ώμους. Οι
αριθμοί από τον γραμμικό κώδικα μικροτσίπ εισάγονται σε μια βάση δεδομένων, το
NSW Companion Animals Register και όταν κάνετε καταχώρηση της γάτας σας, η
διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας συνδέονται με αυτόν τον αριθμό
μικροτσίπ.
Αυτό σημαίνει ότι εάν η γάτα σας χαθεί και μεταφερθεί σε ένα καταφύγιο, το
προσωπικό εκεί μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν σαρωτή για να «διαβάσει» τον
αριθμό μικροτσίπ της γάτας σας. Όταν αναζητήσουν αυτόν τον αριθμό στο
Companion Animals Register, θα δουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας και θα
επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας ενημερώσουν ότι η γάτα σας είναι μαζί τους.
Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά και μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό στο
δήμο, σε καταφύγια ζώων και κτηνιατρικές κλινικές μπορεί να τα δει.
Το μικροτσίπ και η εγγραφή των κατοικίδιων σας απαιτείται από τη νομοθεσία της
ΝSW. Είναι πολύ φθηνότερο να κάνετε καταχώρηση μιας γάτας που έχει στειρωθεί
πριν από την ηλικία των τεσσάρων μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με το δήμο σας ή μεταβείτε στη διεύθυνση
https://www.olg.nsw.gov.au/public/dogs-cats/
Είναι σημαντικό να διατηρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας ενημερωμένα, για να
βρείτε τη γάτα σας σε περίπτωση που χαθεί. Μπορείτε να ενημερώσετε το τηλέφωνο
και τη διεύθυνσή σας δημιουργώντας το δικό σας λογαριασμό στο NSW Pet Registry
ή επικοινωνώντας με το δήμο σας.
Τι φάρμακα πρέπει να παίρνει η γάτα μου;
Όλα τα γατάκια πρέπει να κάνουν την πλήρη σειρά εμβολιασμών F3 και στη
συνέχεια, ενισχυτικά κάθε ένα έως τρία χρόνια, ανάλογα με τις συμβουλές του
κτηνιάτρου σας. Το F3 είναι γνωστό ως το "βασικό" εμβόλιο και παρέχει προστασία
από τον ιό της πανλευκοπενίας των αιλουροειδών, τον καλυκοϊό αιλουροειδών και
τον ιό έρπητα αιλουροειδών.
Φροντίζετε την γάτα σας τακτικά για την αποφυγή παρασίτων (ψύλλων και
σκουληκιών). Μην χρησιμοποιείτε ποτέ προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για σκύλους
στη γάτα σας. Μπορεί να σκοτώσουν τη γάτα σας. Οι ψύλλοι και τα σκουλήκια
μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας για τη γάτα σας, καθώς και
προβλήματα σε άλλα κατοικίδια και άτομα στην οικογένειά σας.
Εάν η γάτα σας εμφανίζει σημάδια ασθένειας (για παράδειγμα, απώλεια όρεξης ή
υπερβολική δίψα) ή τραυματισμό (για παράδειγμα, πετάγεται όταν την αγγίζετε) ή
αλλαγή συμπεριφοράς (π.χ. κρύβεται ενώ δεν το κάνει κανονικά) θα πρέπει να την
πάτε στον κτηνίατρο. Ακόμα και όταν η γάτα σας είναι υγιής, θα πρέπει να την
πηγαίνετε στον κτηνίατρο μία φορά το χρόνο για έλεγχο. Λάβετε υπόψη ότι 12 μήνες
είναι πολύς χρόνος στη διάρκεια της ζωής της γάτας.
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Διατροφή και τρόπος ζωής
Όλες οι γάτες χρειάζονται μια καλή διατροφή, άφθονο φρέσκο νερό (σε μπολ μακριά
από το σημείο όπου σερβίρεται το φαγητό τους), έναν καθαρό δίσκο για αφόδευση
και ένα ασφαλή και αναπαυτικό χώρο για ύπνο. Επωφελούνται επίσης όταν παίζουν
- το παιχνίδι τις βοηθάει να διατηρούν τη διανοητική και σωματική υγεία τους. Δεν
χρειάζεται να ξοδέψετε πολλά χρήματα - οι γάτες λατρεύουν κουτιά από χαρτόνι,
κυνηγούν χαρτιά και μπορείτε να φτιάξετε παζλ για το φαγητό τους, τοποθετώντας τα
μπισκότα της γάτας σας σε ένα σωλήνα από χαρτόνι (όπως ένα άδειο ρολό χαρτιού
τουαλέτας). Οι γάτες επωφελούνται από ψηλά μέρη για να κουρνιάζουν – ο κάθετος
χώρος είναι σημαντικός για τις γάτες – και όλες χρειάζονται κάπου για να τεντωθούν
και να βάλουν τα νύχια τους, όπως μια ανθεκτική κολόνα για σκαρφάλωμα.
Όταν αγοράζετε γατοτροφές, βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα αναγράφει "διατροφικά
πλήρης και ισορροπημένη". Οι γάτες έχουν πολύ ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες και
μπορεί να αρρωστήσουν βαριά αν δεν λάβουν όλες τις βιταμίνες και τα μεταλλικά
στοιχεία που χρειάζονται. Η τροφή για σκύλους δεν μπορεί να υποκαταστήσει την
τροφή για γάτες. Ορισμένες γατοτροφές φέρουν την ένδειξη «συμπληρωματική».
Αυτές πρέπει να χορηγούνται μόνο περιστασιακά ως λιχουδιά, καθώς δεν πληρούν
τις διατροφικές απαιτήσεις της γάτας σας.
Εάν η γάτα σας δεν περνάει όλο το χρόνο της σε εσωτερικό χώρο, προσπαθήστε να
την περιορίσετε στην κατοικία σας φτιάχνοντας φράχτη. Για την υγεία και την
ασφάλεια της γάτας σας, για να μην έχετε πρόβλημα με τη γειτονιά και την
προστασία της άγριας πανίδας φυλάξτε πάντα τη γάτα σας μέσα το βράδυ.
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