BİLGİ FORMU
Kedi sağlığı
Kedilerden harika evcil hayvan olur, Avustralya'daki evlerin yaklaşık üçte birinde bir
ya da daha fazla ev kedisi bulunuyor ve evin bir parçası olarak görülüyorlar. Ev
Kedileri bize de iyi geliyorlar, arkadaşlık etmelerinin yanı sıra araştırmalar fiziki ve
zihinsel sağlığımızın düzelmesine ve mutlu olmamıza yardımcı olduklarını gösteriyor.
İster bir sokak kedisini beslemeye ve arkadaş edinmeye karar vermiş, ister bir
barınaktan sahiplenmiş veya üreticiden kedinizi seçmiş olun, kedinizin
kısırlaştırılmasını (hadım edilmesini) sağlamanız gerekir. Kedinizin kısırlaştırılması
kedi nüfusunun aşırı artmasını önler ve kediniz ve çevre için iyidir.
Kediler kaç yaşında kısırlaştırılmalı?
En üst düzey sağlık ve sosyal fayda açısından tüm kedi yavruları cinsel olgunluğa
erişmeden önce (12-16 haftalık/3-4 aylıkken) kısırlaştırılmalıdır. Ancak yetişkin
kedileri kısırlaştırarak istenmeyen yavruları önlemek için hiçbir zaman çok geç
değildir.
Kedi yavruları 8-10 haftalık olduktan (1 kilogram ağırlığına geldikten) itibaren güvenle
kısırlaştırılabilir. Erken yaşta kısırlaştırmak cinsel olgunlukla ilişkili antisosyal
davranış gelişimini, ayrıca istenmeyen yavruların doğumunu önler.
Dişi kedilerin kısırlaştırılmadan önce bir kez yavru yapmalarına izin verilmesi
gerektiği şeklindeki eski efsanenin gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. Aslında
yavrulamak kanser risklerini artırır.
Kısırlaştırılmamış (normal) erkek kedilerin (evin içi dahil) keskin kokulu idrar yapmak,
amaçsızca gezmek ve diğer kedilerle kavgaya girmek gibi istenmeyen davranışları
sergilemesi çok daha olasıdır. İnsanlara karşı daha agresif olabilirler ve genellikle
kısırlaştırılmış erkek kediler kadar sevecen değildirler.
Kısırlaştırılmamış kediler yaralanma, ezilme ve Kedi Bağışıklık Yetmezliği Virüsü ve
Kedi Lösemi Virüsü gibi olası ölümcül hastalıklara karşı daha yüksek risk altındadır.
Kısırlaştırma hem erkek, hem de dişi kedilerde birçok kanser türünde riski azaltır.
Kısırlaştırma kedileri daha sağlıklı, daha mutlu yapar ve amaçsız dolaşma
olasılığı azalır, kısacası kısırlaştırılmış kediler daha iyi evcil hayvan olurlar.
Neleri kapsar?
Kısırlaştırma veya erken yaşta kısırlaştırmayla bağlantılı, bilinen hiçbir uzun dönemli
risk yoktur. Erken yaştaki kısırlaştırma 20 yıldan beri uygulanmaktadır ve kediler için
tıbbi ve davranışsal açıdan güvenli olduğu bulunmuştur.
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Dişilerin kısırlaştırılması, kedi genel anestezi altındayken yumurtalıkların ve rahmin
cerrahi olarak (yan taraftan ya da karından küçük bir kesikle) alınmasını içerir.
Ameliyattan sonra kedinin istirahat etmeye ihtiyacı olur ve sonraki bir kaç gün
boyunca içeride ve sakin halde tutulmalıdır. Kesik yarasına dikkat etmelisiniz ve
yarada şişme, iltihap veya kanama olması durumunda veterinerinizle irtibata geçin.
Ayrıca hangi tür dikişler kullanıldığını bilmeli ve kedinizin bunları çekiştirmemesini
sağlamalısınız.
Erkek kısırlaştırması (nötrleme de denir) de genel anastezi altındayken
gerçekleştirilir ve testis torbasına küçük bir kesikle testislerin alınmasını içerir. Dikiş
yoktur. Ameliyat sonrası kedi bir kaç gün içeride ve sakin şekilde tutulmalıdır.
Çoğu erkek ve dişi kediler ile yavrular kısırlaştırmadan sonra çok hızlı iyileşirler.
Veterineriniz size ameliyat sonrası bakım talimatları verecektir. Kedinizin bolca temiz
su içmesini sağlayın ve en sevdiği yiyecekleri verin. Yakından gözlem yapın ve
kediniz halsiz görünüyorsa ve 24 saat içerisinde normal iştahı yerine gelmezse,
veterinerinizle irtibata geçmelisiniz.
Faydaları
Kısırlaştırmanın faydaları, istenmeyen yavru olmaması, antisosyal davranışların
gelişiminin önlenmesi ve bir çok hastalık riskinin azaltılmasıyla risklere karşı çok
daha ağır basar.
Çok fazla kedi ve kedi yavrusu olduğundan ve yeterince yer olmadığından, NSW’de
trajik şekilde her yıl binlerce kedi barınaklarda ve bakımevlerinde itlaf edilmektedir
(öldürülmektedir). Kedinizin kısırlaştırılmasını sağlayarak bunun sona ermesine
yardımcı olabilirsiniz.
Farklı veteriner klinikleri kısırlaştırma için, yaklaşık 120$ ila yaklaşık 300$ arasında
değişen farklı ücretler talep etmektedir. Bütçeye uygun kısırlaştırmaya ulaşmakla
ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, Cat Protection size yardımcı olabilir. İngilizce
bilmiyorsanız, lütfen İngilizce bilen bir arkadaşınız veya akrabanızdan ofisimizi
(9.00.-16.00, Pazartesi-Cuma arası, 9519 7201) aramasını isteyin ve biz de kedinize
indirimli kısırlaştırma sağlayacak bir klinik veya program bulabiliriz.
Mikroçipleme ve kayıt nedir?
Mikroçip bir pirinç tanesi boyundadır ve mikroçip tarayıcı denilen, küçük, elle tutulan
bir cihazla okunabilen bir barkot içerir. Mikroçip bir konum bulma veya takip cihazıdır.
Omuzların yakınında derinin altına yerleştirilir. Mikroçip barkodundaki numaralar bir
veri tabanına, NSW Refakatçi Hayvan Kaydına girilir ve kedinizin kaydını
yaptığınızda, adresiniz ve irtibat detaylarınız o mikroçip numarasıyla ilişkilendirilir.
Bu da şu anlama gelir, kediniz kaybolursa ve bir barınak veya bakımevine
götürülürse, oradaki personel kedinizin mikroçip numarasını “okumak” için bir tarayıcı
kullanabilir. Refakatçi Hayvan Barınağında bu numarayı araştırdıklarında irtibat
bilgilerinizi görürler ve kedinizin yanlarında olduğunu bildirmek üzere sizinle iletişime
geçerler.
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Bilgileriniz gizlidir ve yalnızca belediye, barınak, bakımevi ve veteriner kliniklerindeki
yetkili personel görebilir.
Evcil hayvanlarınızı mikroçipleme ve kaydını yapma NSW yasalarınca zorunludur.
Bir kediyi dört aylık olmadan önce kısırlaştırmak ciddi oranda daha ucuzdur. Daha
fazla bilgi için belediyenizle irtibata geçin veya
https://www.olg.nsw.gov.au/public/dogs-cats/ adresini ziyaret edin.
İletişim bilgilerinizi güncel tutmak önemlidir, böylece kediniz kaybolsa bile yeniden
ulaşabilirsiniz. NSW Evcil Hayvan Kaydında kendi hesabınızı oluşturarak veya bölge
belediyenizle irtibata geçerek telefonunuzu ve adresinizi güncelleyebilirsiniz.
Kedim hangi ilacı almalı?
Tüm kedilerin F3 aşıları ve sonrasında veterinerinizin tavsiyesine göre her bir ila üç
yıl arasında güçlendirici aşılar eksiksiz olarak yapılmalıdır. F3 ‘temel’ bir aşı olarak
bilinir ve Kedi Panlökopeni Virüsü, Kedi Kalisivirüs ve Kedi Herpes Virüsüne karşı
koruma sağlar.
Kedinizin parazitleri (bit ve kurtları) önlemek üzere düzenli olarak tedavi görmesi
gerekir. Köpeklere yönelik ürünleri kediniz üzerinde asla kullanmayın, bunlar kedinizi
öldürebilir. Bitler ve kurtlar kediniz için, ayrıca evinizdeki diğer evcil hayvanlar ve
kişiler için de ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Kediniz hastalık (örneğin iştah kaybı veya aşırı susuzluk) veya yaralanma (örneğin
dokununca irkilme) belirtileri gösterirse veya davranışları değişirse (örneğin
normalde yapmıyorlarsa gizlenmek gibi), veterinere götürmelisiniz. Kediniz
sağlıklıysa bile, yılda bir kez genel kontrol için veterinere götürmelisiniz, 12 ay bir
kedinin yaşamında uzun bir süredir.
Beslenme ve yaşam tarzı
Tüm kediler iyi beslenmeye, (yiyeceklerinin verildiği yerden uzakta, kaplara
yerleştirilmiş) bolca temiz suya, temiz bir kum kabına ve uyumak için güvenli ve rahat
bir yere ihtiyaç duyarlar. Ayrıca oyun zamanı da onlar için faydalıdır, bu onların
zihinsel ve fiziksel olarak sağlıklı kalmalarına yardımcı olur. Çok para harcamanıza
gerek yok - kediler karton kutulara, buruşturulmuş kağıtları kovalamaya bayılır ve
kedinizin bisküvilerini bir karton boruya (örneğin boş bir tuvalet kağıdı rulosuna)
koyarak onlar için yiyecek bulmacaları yapabilirsiniz. Kediler oturmak için yüksek
yerlerden yararlanırlar, dikey mesafe kediler için önemlidir, hepsinin de sağlam bir
tırmalama direği gibi pençelerini esnetip çalıştıracakları bir yere ihtiyacı vardır.
Kedi maması alırken etikette “besin değeri açısından kapsamlı ve dengeli”
yazdığından emin olun, kedilerin çok özel beslenme ihtiyaçları vardır ve ihtiyaçları
olan tüm vitamin ve mineralleri alamazlarsa çok hasta olabilirler. Köpek maması kedi
maması yerine geçemez. Bazı kedi mamaları ‘takviye’ olarak etiketlenmiştir,
kedinizin besin gereksinimlerini karşılamadığı için sadece arada bir ikram olarak
verilmelidir.
Kediniz sadece içeride durmuyorsa, çitinizi kedi geçemeyecek hale getirerek kendi
arazinizle sınırlandırmaya çalışın. Kedinin sağlığı ve güvenliği, mahallenizin huzuru
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ve doğal yaşamın korunması için her zaman geceleri kedinizi güvenli şekilde kapalı
alanda tutun.
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