Γιατί να στειρώσω το κατοικίδιο μου ;
Όταν δεν επιθυμούμε την αναπαραγωγή του κατοικίδιου μας καλό θα ήταν να το
στειρώνουμε. Η στείρωση είναι η χειρουργική αφαίρεση της μήτρας και των ωοθηκών για
τα θηλυκά ζώα και των όρχεων για τα αρσενικά. Με τη διαδικασία της στείρωσης
σταματούμε τις γενετήσιες ορμές και μειώνουμε την πιθανότητα εμφάνισης διαφόρων
παθολογικών καταστάσεων που συνδέονται με το γεννητικό σύστημα.
Με τη στείρωση εξαλείφεται η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών και της
μήτρας. Ιδιαίτερα όταν η στείρωση πραγματοποιείται σε νεαρή ηλικία μειώνεται σοβαρά
και η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Αντίστοιχα στα αρσενικά η αφαίρεση
των όρχεων μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων που αφορούν τον προστάτη
και εξαλείφει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου των όρχεων. Σκυλιά τα οποία δεν
στειρώθηκαν και δεν μπήκαν στη διαδικασία της αναπαραγωγής είναι πολύ πιθανό να
εμφανίσουν πυομήτρα, μία φλεγμονή δηλαδή της μήτρας που τις περισσότερες φορές είναι
απειλητική για την ζωή τους.

Πότε είναι η κατάλληλη εποχή να στειρωθεί το ζωάκι μου;
Για το θηλυκό σκύλο η καταλληλότερη εποχή είναι είτε πριν το πρώτο οίστρο και σε ηλικία
μεγαλύτερη των 6 μηνών, είτε μετά το πρώτο οίστρο και πριν τον δεύτερο. Για τη θηλυκή
γάτα η καταλληλότερη εποχή είναι στο τέλος του φθινοπώρου ή στις αρχές του χειμώνα,
γιατί οι γάτες βρίσκονται σε άνοιστρη περίοδο.
Για τα αρσενικά σκυλιά και γάτους δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή στείρωσης, αρκεί τα ζώα
να είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 6 μηνών. Στις περιπτώσεις που η στείρωση γίνεται για την
καταστολή ανεπιθύμητων συμπεριφορών θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι ήδη
εγκατεστημένες συμπεριφορές (π.χ. η επιθετικότητα στα άλλα αρσενικά, το μαρκάρισμα
του χώρου με ούρα, κτλ) δύσκολα αποβάλλονται.

Είναι επικίνδυνη η στείρωση;
Η στείρωση είναι χειρουργική επέμβαση που γίνεται υπό γενική αναισθησία. Όπως κάθε
χειρουργική επέμβαση εμπεριέχει κινδύνους και ρίσκα, τόσο κατά την υποβολή του ζώου
σε γενική αναισθησία όσο και εξαιτίας των χειρουργικών επιπλοκών που μπορεί να
προκύψουν. Όταν το ζώο είναι υγιές και νεαρό οι κίνδυνοι αυτοί μειώνονται στο ελάχιστο.
Η εμπειρία του κτηνιάτρου, ο σύγχρονος εξοπλισμός και οι τεχνικές αναισθησίας και
χειρουργικής που χρησιμοποιούνται βοηθούν σημαντικά στη μείωση των επιπλοκών που
ενδέχεται να προκύψουν. Τέλος, ένας προληπτικός έλεγχος του ζώου, που θα συστήσει ο
κτηνίατρος ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να αποκαλύψει και να προλάβει
προβλήματα μειώνοντας το ενδεχόμενο εμφάνισης επιπλοκών κατά τη χειρουργική
επέμβαση και κατά τη μετεγχειρητική περίοδο.

Θα πονάει το ζωάκι μου μετά;
Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις προκαλούν μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό πόνου. Τα
φάρμακα και οι τεχνικές που χρησιμοποιεί ο κτηνίατρος κατά τη διαδικασία της στείρωσης
αλλά και μετά το πέρας της επέμβασης συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του
μετεγχειρητικού πόνου. Έτσι το ζωάκι μας μπορεί να επιστρέψει στις αρχικές του συνήθειες
λίγες μόνο ώρες μετά το τέλος της χειρουργικής επέμβασης.

