தகவல் தாள்

பூனை நலன் பேணல்

பூலைகள் அற்புத ோை சசல்ைப்பிரோணிகளோக உருவோகின்றை ஆஸ்திமரைிய குடும்பங்கள் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பங்கு சசல்ைப்
பூலை அல்ைது பூலைகலளக் சகோண்டுள்ளது, ம லும்

சபரும்போைைவர்கள் அவற்லற குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியோகமவ
கருதுகின்றை. எங்களுக்கும் சசல்ைப் பூலைகள் நல்ைதோகமவ

மதோன்றுகிறது - அத்துடன் அது மதோழல லய வழங்குவமதோடு, சிறந்த
உடல்

ற்றும் மன ஆமரோக்கியத்லதப் சபற ந க்கு உதவுகின்றை,

ம லும் அலவ எங்களுக்கு
கூறுகிறது.

கிழ்ச்சிலயத் தருகின்றை என்று ஆய்வு

நீங்கள் புதிதோக ஒரு பூலைக்கு உணவளிக்கவும் அமதோடு நட்பு
சகோள்ளவும் முடிவு சசய்திருந்தோமைோ, ஒரு தங்கு ிடத்திைிருந்து
தத்சதடுத்தோமைோ அல்ைது பூலைலய வளர்ப்பவரிட ிருந்து
மதர்ந்சதடுத்தோமைோ, உங்கள் பூலைக்கு (கருத்தலட)

நீக்கப்பட்டிருப்பலத உறுதி சசய்ய மவண்டும். உங்கள் பூலையின்
கருத்தலடமய நீக்குவதோல் பூலையின் எண்ணிக்லக அதிக ோவலத
தடுக்கைோம். ம லும் இது உங்கள் பூலைக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும்
நல்ைது.
பூனைக்கு எந்த வயதில் கருத்தனை செய்ய பவண்டும்?
அதிகபட்ச உடல்நைம்

ற்றும் சமூக நைனுக்கோக, அலைத்து

பூலைக்குட்டிகளும் போைியல் முதிர்ச்சிலய அலடவதற்கு முன்பு (12-16
வோரங்கள் / 3 -4

ோதங்கள்) கருத்தலட நீக்கப்பட மவண்டும்.

இருப்பினும், வயதுவந்த பூலைகளுக்கு கருத்தலட நீக்குவதன் மூைம்
மதலவயற்ற பூலைக்குட்டிகலளத் தடுக்க இதைோல் ஒருமபோதும்
தோ த ோகோது.
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8-10 வோர வயதிைிருந்து பூலைகலள போதுகோப்போக கருத்தலட நீக்கிக்
சகோள்ளைோம் (அலவ 1 கிமைோகிரோம் எலடயுள்ள மநரத்தில்).
ஆரம்பகோை வயதிற்கோை போைியல் நீக்க ோைது முதிர்ச்சியுடன்

சதோடர்புலடய சமூக விமரோத நடத்லதகளின் வளர்ச்சிலயத் தடுக்கிறது,
அத்துடன் மதலவயற்ற பூலைக்குட்டிகளுக்கோை உத்தரவோதத்லத
அளிக்கிறது.

சேண் பூனைகளுக்கு கருத்தனை நீக்கப்ேடுவதற்கு முன்பு ஒரு

குட்டிப் பூனைனய னவத்திருக்க அனுமதிக்க பவண்டும் என்கிற

ேனைய கட்டுக்கனத முற்றிலும் உண்னம இல்னல. உண்னமயில்,
ஒரு குட்டினய னவத்திருப்ேது புற்றுபநாயின் அோயத்னத
அதிகரிக்கிறது.
கருத்தலட சசய்யப்படோத (‘முழு’) ஆண் பூலைகள் மதலவயற்ற
நடத்லதகலள சவளிப்படுத்துவதற்கோை வோய்ப்புகள் அதிகம்,

கடுல யோை வோசலையோை சிறுநீலர சதளித்தல் (வட்டினுள்
ீ
உட்பட),
அலைந்து திரிதல்

ற்றும் பிற பூலைகளுடன் சண்லடயிடுதல்

மபோன்றவற்றில் ஈடுபடும். அலவகள்
ஆக்மரோஷ ோக

க்களுடன்

ிகவும்

ற்றும் சபோதுவோக கருத்தலட சசய்யப்பட்ட

ஆண்பூலைகலளக் கோட்டிலும் குலறவோை போசமுள்ளவர்களோக
இருக்கக்கூடும்.
கருத்தலட சசய்யப்படோத பூலைகளுக்கு கோயம் ஏற்படுவதற்கும்,
போய்ந்து ஓடுவதற்கும்,
லவரஸ்

ற்றும் ஃசபலைன் இம்யூமைோசடஃபிசசன்சி

ற்றும் ஃசபலைன் லுமக ியோ லவரஸ் மபோன்ற

ரண

ஆபத்தோை மநோய்கள் ஏற்படுவதற்கோை வோய்ப்பு அதிக ோக உள்ளது.
ஆண்

ற்றும் சபண் பூலைகளின் பை வலகயோை

புற்றுமநோய்களுக்கோை அபோயத்லத கருத்தலட குலறக்கிறது.
கருத்தனை செய்யப்ேட்ை பூனைகள் ஆப ாக்கியமாகவும்,
மகிழ்ச்ெியாகவும், அனலந்து திரிவனத குனறவாக செய்கிறது:
சுருக்கமாக, கருத்தனை செய்யப்ேட்ை பூனைகள் ெிறந்த
செல்லப்ேி ாணிகளாக உருவாகின்றை.
இதில் என்ை ஈடுோடு இருக்கிறது?
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கருத்தலட அல்ைது ஆரம்பகோை கருத்தலடயுடன் சதோடர்புலடய
நீண்டகோை அபோயங்கள் எதுவும் இல்லை. ஆரம்பகோை கருத்தலட 20
ஆண்டுகளுக்கும் ம ைோக நலடமுலறயில் உள்ளது
பூலைகளுக்கு

ற்றும்

ருத்துவ ரீதியோகவும் நடத்லத ரீதியோகவும்

போதுகோப்போைது என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
சபண் கருத்தலட (ஸ்மபயிங்/ஸ்மபயிங் என்றும் அலழக்கப்படுகிறது)
பூலை சபோது

யக்க

ருந்தின் கீ ழ் இருக்கும்மபோது கருவகங்கள்

ற்றும் கருப்லப அறுலவ சிகிச்லச மூைம் அகற்றுவது (பக்கத்தில்

அல்ைது வயிற்றில் ஒரு சிறிய கீ றலும்) அடங்கும்.

அறுலவசிகிச்லசக்குப் பிறகு, பூலை நன்றோக ஓய்சவடுக்க
மவண்டியிருக்கும், ம லும் அடுத்த சிை நோட்களுக்கு வட்டிற்குள்
ீ

அல தியோக இருக்க மவண்டும். கீ றல் வடு குறித்து நீங்கள் வை ோக
இருக்க மவண்டும்

ற்றும் வடு வங்கியதோகமவோ,
ீ
அழுகியதோகமவோ

அல்ைது இரத்தப்மபோக்கு ஏற்பட்டதோகமவோ மதோன்றிைோல் உங்கள்
கோல்நலட

ருத்துவலர சதோடர்பு சகோள்ளவும். எந்த வலகயோை

லதயல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளை என்பலதயும் நீங்கள் அறிந்து
சகோள்ள மவண்டும், ம லும் உங்கள் பூலை அவற்லற இழுக்கோ ல்
கவைித்துக்சகோள்ள மவண்டும்.
ஆண் கருத்தலட (நியூட்ரிங் என்றும் அலழக்கப்படுகிறது) சபோது
ருந்துகளின் கீ ழ் ம ற்சகோள்ளப்படுகிறது

யக்க

ற்றும் விலதலபயில் ஒரு

சிறிய கீ றல் மூைம் மசோதலைகலள அகற்றுவலத உள்ளடக்குகிறது.
எந்த லதயல்களும் இல்லை. அறுலவசிகிச்லசக்குப் பிறகு,ம லும்
அடுத்த சிை நோட்களுக்கு வட்டிற்குள்
ீ
அல தியோக இருக்க மவண்டும்.
சபரும்போைோை ஆண்

ற்றும் சபண் பூலைகள்

குட்டிகள் கருத்தலட சசய்யப்பட்டதைிருந்து
குண லடகின்றை. உங்கள் கோல்நலட

ற்றும் பூலைக்
ிக விலரவோக

ருத்துவர் அறுலவ

சிகிச்லசக்கு பிந்லதய பரோ ரிப்புக்கோை வழிமுலறகலள வழங்குவோர்.
உங்கள் பூலைக்கு குடிக்க கூடுதைோை சுத்த ோை நீலரயும் பிடித்த
உணவுகலளயும் வழங்குங்கள். அவற்லற உன்ைிப்போகக் கவைியுங்கள்,
உங்கள் பூலை

ந்த ோக மதோன்றிைோல், 24

ணி மநரத்திற்குள்
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அவற்றின் சோதோரண பசியின்ல
கோல்நலட

இல்ைோவிட்டோல், நீங்கள் உங்கள்

ருத்துவலரத் சதோடர்பு சகோள்ள மவண்டும்.

நன்னமகள்
கருத்தலடயின் நன்ல கள் - மதலவயற்ற பூலைகுட்டிகள் இல்லை;
சமூக விமரோத நடத்லதகளின் வளர்ச்சிலயத் தடுக்கிறது;

ற்றும் பை

மநோய்களின் அபோயங்கலளக் குலறக்கிறது - அபோயங்கலள விட
அதிகம்.

ிக

துரதிர்ஷ்டவச ோக, ஒவ்சவோரு ஆண்டும் என்.எஸ்.டபிள்யூ இல்
ஆயிரக்கணக்கோை பூலைகள் தங்கு ிடங்கள் இல்ைததோல்

கருலணக்சகோலை சசய்யப்படுகின்றை (சகோல்ைப்படுகின்றை)
ஏசைைில் அதிக ோை பூலைகள்

ற்றும் பூலைக்குட்டிகளுக்கு

மபோது ோை வடுகள்
ீ
இல்லை. உங்கள் பூலை கருத்தலட

நீக்கப்பட்டிருப்பலத உறுதி சசய்வதன் மூைம் இலதத் தடுக்க நீங்கள்
உதவைோம்.

சவவ்மவறு கோல்நலட கிளிைிக்குகள் கருத்தலட சசய்வதற்கு

சவவ்மவறு விலைகலள வசூைிக்கின்றை, அலவ சு ோர் $ 120 முதல் $
300 வலர மவறுபடுகின்றை. மலிவு கருத்தனைனய அணுக

உங்களுக்கு உதவி பதனவப்ேட்ைால், பூனை ோதுகாப்பு னமயம்
உங்களுக்கு உதவும். நீங்கள் ஆங்கிைம் மபசவில்லை என்றோல்,
தயவுசசய்து ஒரு ஆங்கிைம் மபசும் நண்பர் அல்ைது உறவிைருடன்
எங்கள் அலுவைகத்லத அணுகவும் (கோலை 9

ணி முதல்

ோலை 4

ணி வலர, திங்கள் முதல் சவள்ளி வலர, 9519 7201), நோங்கள்

உங்களுக்கோை ஒரு கிளிைிக் அல்ைது திட்டத்லத வழங்குமவோம், இது
உங்கள் பூலைக்கு தள்ளுபடி விலையில் கருத்தலட அளிக்கும்.
னமக்ப ாெிப்ேிங் மற்றும் ேதிவு என்றால் என்ை?
ல க்மரோசிப் என்பது ஒரு தோைிய அரிசியின் அளவு

ற்றும்

ல க்மரோசிப் ஸ்மகைர் எைப்படும் போர்மகோலட படிக்கக்கூடிய சிறிய லக
சோதை ோகும். ல க்மரோசிப் என்பது இருப்பிடம் அல்ைது கண்கோணிப்பு
சோதைம் அல்ை. இது மதோள்களுக்கு அருகில் மதோைின் கீ ழ்
சபோருத்தப்படுகிறது. ல க்மரோசிப் போர்மகோடில் இருந்து எண்கள் ஒரு
தரவுத்தளத்தில், என்.எஸ்.டபிள்யூ கம்போைியன் விைங்குகள் பதிவு
103 என்ம ோர் சோலை, நியூடவுன் 2042
t 9519 7201 அல்ைது 9557 4818 f 9557 8052 info@catprotection.org.au
www.catprotection.org.au

ற்றும் உங்கள் பூலை பதிவு சசய்யும் மபோது, உங்கள் முகவரி

ற்றும்

சதோடர்பு விவரங்கள் அந்த ல க்மரோசிப் எண்ணுடன் இலணக்கப்படும்
இதன் சபோருள் உங்கள் பூலை சதோலைந்து ஒரு பவுண்டு அல்ைது

தங்கு ிடத்திற்கு சகோண்டு சசல்ைப்பட்டோல், அங்குள்ள ஊழியர்கள்
உங்கள் பூலையின் ல க்மரோசிப் எண்லண ‘படிக்க’ ஸ்மகைலரப்
பயன்படுத்தைோம். மதோழல

விைங்குகள் பதிமவட்டில் அவர்கள் அந்த

எண்லணப் போர்க்கும்மபோது அவர்கள் உங்கள் சதோடர்பு விவரங்கலளக்
கோண்போர்கள், ம லும் உங்கள் பூலை அவர்களுடன் இருப்பலத
உங்களுக்குத் சதரிவிக்க உங்கலளத் சதோடர்புசகோள்வோர்கள்.
உங்கள் தகவல் ரகசிய ோைது
தங்கு ிடங்கள்
ஊழியர்களோல்

ற்றும் கவுன்சில்கள், பவுண்டுகள்,

ற்றும் கோல்நலட கிளிைிக்குகளில் அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

ட்டும

இலதக் கோண முடியும்.

உங்கள் சசல்ைப்பிரோணிகலள ல க்மரோசிப்பிங் பதிவு சசய்வதற்கு
என்.எஸ்.டபிள்யூ சட்டத்திற்கு மதலவப்படுகிறது. நோன்கு

ோதங்களுக்கு

முன்மப நீக்கப்பட்ட ஒரு பூலைலய பதிவு சசய்வது கணிச ோைது
ற்றும்

ைிவோைது. ம லும் தகவலுக்கு உங்கள் உள்ளூர் கவுன்சிலைத்

சதோடர்பு சகோள்ளவும் அல்ைது https://www.olg.nsw.gov.au/public/dogs-cats/
ஐப் போர்லவயிடவும்

உங்கள் சதோடர்பு விவரங்கலள புதுப்பித்த நிலையில் லவத்திருப்பது

முக்கியம், எைமவ உங்கள் பூலை எப்மபோதோவது சதோலைந்துவிட்டோல்
அவற்லற

ீ ண்டும் இலணக்க முடியும். என்.எஸ்.டபிள்யூ சசல்ை

பிரோணி பதிமவட்டில் உங்கள் சசோந்த கணக்லக உருவோக்குவதன்
மூைம் அல்ைது உங்கள் உள்ளூர் கவுன்சிலைத் சதோடர்புசகோள்வதன்
மூைம் உங்கள் சதோலைமபசி

ற்றும் முகவரிலயப் புதுப்பிக்கைோம்.

என் பூனைக்கு என்ை மருந்து சகாடுக்க பவண்டும்?
அலைத்து பூலைக்குட்டிகளும் எஃப் 3 தடுப்பூசிகளின் முழு மபோக்லகக்
சகோண்டிருக்க மவண்டும், அதன்பிறகு, உங்கள் கோல்நலட

ருத்துவரின்

ஆமைோசலைலயப் சபோறுத்து ஒவ்சவோரு ஒன்று முதல் மூன்று
வருடங்களுக்கோை உயர்த்திகள். எஃப் 3 ஒரு ‘மகோர்’ தடுப்பூசி என்று
அலழக்கப்படுகிறது, ம லும் இது ஃசபலைன் பன்லுமகோபீைியோ
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லவரஸ், ஃசபலைன் கைிசிலவரஸ்

ற்றும் ஃசபலைன் செர்சபஸ்

லவரஸ் ஆகியவற்றிைிருந்து போதுகோப்லப வழங்குகிறது.
ஒட்டுண்ணிகள் (பிமளஸ்

ற்றும் புழுக்கள்) தடுக்க உங்கள் பூலைக்கு

சதோடர்ந்து சிகிச்லச அளிக்க மவண்டும். உங்கள் பூலையுடன்

நோய்களுக்கோக வடிவல க்கப்பட்ட தயோரிப்புகலள ஒருமபோதும்
பயன்படுத்த மவண்டோம் - இலவகளோல் உங்கள் பூலைக்
சகோல்ைக்கூடும். உண்ணிகள்

ற்றும் புழுக்கள் உங்கள் பூலைக்கு

கடுல யோை உடல்நைப் பிரச்சிலைகலளயும், மவறு எந்த
சசல்ைப்பிரோணிகளுக்கும் உங்கள் வட்டிலுள்ள
ீ

க்களுக்கும்

பிரச்சிலைகலள ஏற்படுத்தும்.
உங்கள் பூலையிடம் இந்த மநோயின் அறிகுறிகலளக் கண்டோமைோ
(எடுத்துக்கோட்டோக, பசியின்ல

அல்ைது அதிக தோகம்) அல்ைது கோயம்

(எடுத்துக்கோட்டோக, சதோடும்மபோது துடித்தல்) அல்ைது

நடத்லதகலள கண்டோமைோ (அலவ சபோதுவோக இலதச்
சசய்யோவிட்டோல்

ோறுபட்ட

லறப்பது மபோன்றலவ) நீங்கள் அவற்லற கோல்நலட

ருத்துவ லைக்கு எடுத்துச் சசல்ை மவண்டும். உங்கள் பூலை

ஆமரோக்கிய ோக இருக்கும்மபோது கூட, நீங்கள் ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு
முலற மசோதலைக்கு அலழத்துச் சசல்ை மவண்டும்: நிலைவில்
சகோள்ளுங்கள், பூலையின் ஆயுட்கோைத்தில் 12
கோைம்.

ோத ோைது நீண்ட ஒரு

ஊட்ைச்ெத்து மற்றும் வாழ்க்னக முனற
அலைத்து பூலைகளுக்கும் ஒரு நல்ை உணவு மதலவ, கூடுதைோை

சுத்த ோை நீர் (உணவு பரி ோறப்படும் இடத்திைிருந்து கிண்ணங்களில்
லவக்கப்படுகிறது), ஒரு சுத்த ோை தட்டு

ற்றும் எங்கோவது

போதுக்கோப்போை தூங்கும் வசதி இருக்க மவண்டும். அலவ விலளயோட்டு
மநரத்திைிருந்து பயைலடகின்றை - இது அலவகலள

ைரீதியோகவும்,

உடல் ரீதியோகவும் ஆமரோக்கிய ோக லவத்திருக்க உதவுகிறது. நீங்கள்
நிலறய பணம் சசைவழிக்க மவண்டியதில்லை - பூலைகள் அட்லடப்
சபட்டிகலள விரும்புகின்றை, துலடத்த கோகிதத்லதத் துரத்துகின்றை,
ம லும் உங்கள் பூலையின் பிஸ்கட்டுகலள ஒரு அட்லடக் குழோயில்
(சவற்று கழிப்பலற கோகித மரோல் மபோன்றலவ) லவப்பதன் மூைம்
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அலவகளுக்கு உணவு புதிர்கலள உருவோக்கைோம். பூலைகள் உயர்ந்த
இடங்களிைிருந்து உயர்ந்த கதிலரகள் வலர பயைலடகின்றை பூலைகளுக்கு சசங்குத்து இடம் முக்கியம் - ம லும் அலவ

அலைத்திற்கும் ஒரு துணிவு ிக்க கம்பம் மபோன்ற நகங்கலள நீட்டி
மவலை சசய்ய எங்கோவது இடம் மதலவ.
பூலை உணலவ வோங்கும் மபோது, “ஊட்டச்சத்து நிலறந்த

ற்றும்

சீரோைது” என்று மைபிள் சசோல்வலத உறுதிசசய்க - பூலைகளுக்கு
ிகவும் குறிப்பிட்ட உணவுத் மதலவகள் உள்ளை, ம லும்

அவர்களுக்குத் மதலவயோை அலைத்து லவட்ட ின்கள்
தோதுக்கள் கிலடக்கோவிட்டோல் பூலை

ற்றும்

ிகவும் மநோய்வோய்ப்படும்.

நோய்க்கோை உணலவ பூலைக்கோை உணவோக

ோற்ற முடியோது. சிை

பூலை உணவுக்கு ‘நிலறயோைது’ என்று சபயரிடப்பட்டுள்ளது - இது

உங்கள் பூலையின் ஊட்டச்சத்து மதலவகலள பூர்த்தி சசய்யோததோல்
எப்மபோதோவது ஒரு விருந்தோக

ட்டும

வழங்கப்பட மவண்டும்.

உங்கள் பூலை பிரத்திமயக ோக உட்புறத்தில் இல்ைோவிட்டோல், உங்கள்
மவைிலய பூலை-சரிபோர்ப்பதன் மூைம் அவற்லற உங்கள் இடத்தில்
லவக்க முயற்சிக்கவும். உங்கள் பூலையின் உடல்நைம்
போதுகோப்பிற்கோக, அக்கம் பக்க வசதி

ற்றும்

ற்றும் வைவிைங்குகளிட ிருந்து

போதுகோக்க எப்மபோதும் உங்கள் பூலைலய இரவில் போதுகோப்போக
வட்டிற்குள்மளமய
ீ
லவத்திருக்க மவண்டும்.
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