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Nie znaczą terenu (suki nie mają cieczki, 
więc nie pozostawiają śladów).

Kocury nie znaczą terenu swoim 
nieprzyjemnym zapachem.

Nie rodzą młodych (100 % pewność).

Zapobiegamy niekontrolowanemu 
rozmnażaniu. 

Zapobiegamy ciążom urojonym 
u naszych pupili. 

Znacznie rzadziej uciekają, są mniej 
nadpobudliwe i  agresywne. 

Sterylizacja w dużym stopniu przyczynia 
się do eliminacji groźnych chorób 
zakaźnych, np. ropomacicza. 

Zwierzęta wysterylizowane nie mają 
tendencji do ucieczek związanych 
z popędem płciowym, a co za tym idzie 
nie giną, nie gryzą się z rywalami.

Wysterylizowane psy lepiej pilnują 
obejścia.

Ryzyko związane z narkozą – jak przy 
każdym zabiegu wymagającym 
znieczulenia ogólnego. 

Zwierzęta poddane sterylizacji mogą 
mieć skłonności do nadwagi – reguluje 
się to odpowiednią dietą. 

STERYLIZACJA FAKTY I MITY WADY I ZALETY

Sterylizacja jest niebezpiecznym zabiegiem.

Nieprawda! Sterylizacja jest zabiegiem przepro-
wadzonym przez lekarza weterynarii z zachowa-
niem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Powrót 
zwierzęcia do pełnej aktywności trwa kilka dni. 
Nowoczesna technika operacyjna pozwala 
na usunięcie macicy i jajników przez 
ok. 2 cm (kotki) i ok. 4-5 cm (suki) 
cięcie powłok brzusznych co znacznie 
zmniejsza ryzyko powstania przepukliny 
pooperacyjnej i skraca okres rekonwalescencji.

Pod wpływem sterylizacji zmienia się charakter 
naszego pupila.

Nieprawda! W opinii lekarza weterynarii  zwierzę-
ta są bardziej związane ze swoimi opiekunami, 
mają mniej kłopotliwych nawyków takich, jak np.: 
włóczęgostwo, znaczenie terenu, wdawanie się 
w agre sy wne interakcje.

Zwierzęta po sterylizacji są bardziej podatne 
na choroby.

Sterylizacja daje szansę na przedłużenie 
życia  naszego pupila, ponieważ zmniejsza ryzyko 
po wstawania  nowotworów układu  rozrodcze-
go samic i samców oraz procesów nowotworów 
gruczołu mlekowego u samic.

Każda suczka, kotka powinna mieć chociaż 
raz w życiu młode.

Nie ma żadnych naukowo – medycz-
nych przesłanek, z których wynikałoby, 
że kotka bądź suka powinna mieć chociaż raz 
młode. Nie zabieramy również zwierzętom tzw. 
„radości macierzyństwa”,  ponieważ zwierzę 
kieruje się instynktem, a nie uczuciami.
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Zabieg sterylizacji u zwierząt domowych 
w naszym społeczeństwie budzi jeszcze wiele 
kontrowersji wśród właścicieli psów i kotów. 
Następstwem tego są wałęsające się watahy 
psów, które stwarzają zagrożenia zarówno 
dla ludzi, jak i zwierząt (ucieczki psów, 
walki, wypadki drogowe itp.) W krajach 
wysoko rozwiniętych, gdzie zdolność 
do roz mnażania zachowują jedynie zwie-
rzęta pochodzące z hodowli, sterylizacja jest 
bardzo popularną formą zapobiegania 
niekontrolowanemu przyrostowi zwierząt.  
Tą ulotką chcemy  Państwu pomóc w pozbyciu 
się wszelkich  wą tpli wości w odniesieniu do tego 
tematu i w podjęciu słusznej decyzji.

* Niniejsza ulotka została przygotowana w konsultacji 
  z lekarzem weterynarii Januszem Petelickim.
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Miasto Żyrardów już przyłączyło się do pomocy 
zwierzętom bezdomnym, za które jesteśmy wszyscy   
odpowiedzialni.

Od 2007 r. Urząd Miasta Żyrardowa prowadzi co roku  
akcję sterylizacji i kastracji  bezpańskich kotów 
z terenu miasta Żyrardowa.

Odkąd prowadzona jest akcja, ilość kotów błąkają-
cych się i tra� ających do schroniska zmniejszyła się 
o połowę.

Wszelkie informacje o tej akcji znajdziesz na stronie 
www.zyrardow.pl w zakładce schronisko dla zwierząt.

Nie bądź obojętny na los naszych czworonożnych 
przyjaciół, dołącz do akcji sterylizacji naszych 
podopiecznych, dzięki czemu uda się zapobiec m.in. 
trudnemu losowi, a nawet niepotrzebnej śmierci wielu 
bezbronnych istnień.

Często widzisz biedne, chore, samotne zwierzęta 
błąkające się po Twoim mieście.

Może to Ty jesteś sprawcą tego nieszczęścia. Może 
oddałeś komuś niewysterylizowaną suczkę, 
bądź małego kotka, które pod  opieką nieodpowie-
dzialnego pana urodziły młode. Nikomu niepotrzeb-
ne, a wręcz „uciążliwe” zwierzęta zostały wyrzucone 
na śmietnik. 

A teraz patrzą na Ciebie 
swoimi smutnymi oczami !!!

Urząd Miasta Żyrardowa
Plac Jana Pawła II nr 1

96-300 Żyrardów
tel. (046) 858 15 00

e-mail: wydzial.gk@zyrardow.pl
www.zyrardow.pl

MY JUŻ ZAUWAŻYLIŚMY EFEKTY 
NASZYCH DZIAŁAŃ

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNYM
OPIEKUNEM

DZIĘKI STERYLIZACJI 
SWOJEGO PUPILA 

ZAPOBIEGASZ CODZIENNEJ 
TRAGEDII ZWIERZĄT 
BEZDOMNYCH oraz 

PRZEPEŁNIENIU w SCHRONISKU
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