Sterilizacija
&
kastracija
Zavod Mačja hiša

V Zavodu Mačja hiša verjamemo, da sta sterilizacija in kastracija ključni del
odgovornega lastništva mačke ter temelj reševanja problematike brezdomnih
mačk.

11. člen Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3):
Skrbnik hišne živali, mora z osamitvijo, kontracepcijo, sterilizacijo
ali kastracijo živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali oziroma
tistih živali, katerim ne more ali noče zagotoviti oskrbe po tem
zakonu.

KAJ JE STERILIZACIJA OZ. KASTRACIJA?
Sterilizacija oz. kastracija je operacija, pri kateri se mački ali mačku prepreči
nadaljnja reprodukcija:
• samici se odstranijo jajčniki in/ali maternica,
• samcu se odstranijo testisi.
Pri Mačji hiši (v Veterini MH) mačke steriliziramo in kastriramo od starosti 10
tednov in teže najmanj 1kg dalje. Zgodnja sterilizacija in kastracija sta izjemno
pomembni, saj so samice lahko breje že pri štirih mesecih.

ZAKAJ STERILIZIRATI/KASTRIRATI?
Sterilizacija in kastracija imata več zdravstvenih koristi, hkrati pa pomagata pri
zmanjšanju populacije neželenih mačk pri nas.
Pri kastriranih samcih je:
• manj verjetno, da se bodo klatili, s tem se pa zmanjša tudi možnost, da bi
jih povozil avto,
• manj verjetno, da se bodo pretepali, s tem se pa zmanjša tudi tveganje
poškodb,
• manj verjetno, da se bodo med pretepi okužili z nevarnimi boleznimi kot
sta mačji virus imunske pomanjkljivosti (FIV) ali mačjo levkozo (FeLV),
• manj verjetno, da bodo kazali znake teritorialnega obnašanja, kot je na
primer markiranje,
• onemogočen razvoj tumorjev na testisih.
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Sterilizirane samice:
• ne bodo mogle imeti neželenih legel mladičev,
• ne bodo zavijale in klicale samcev, kot to počno mačke v času gonitve,
• bodo imele manj možnosti za okužbo z virusoma FIV in FeLV, ki se širita
preko ugrizov, z mame pa se širita tudi na mladičke,
• ne bodo dobile raka na jajčnikih in/ali maternici,
• bodo imele manj možnosti za razvoj raka na seskih, še posebej, če bodo
sterilizirane pred starostjo šest mesecev.

OPERACIJA
Vaša mačka bo na dan operacije dobila anestetik, zato ji pred posegom ne
dajajte hrane. Več o tem vam bo svetoval vaš veterinar. Tako sterilizacija kot
kastracija sta preprosta posega, zato lahko v večini primerov mačko odpeljete
domov še isti dan.
Samice bodo imele majhno pobrito mesto, ki se bo ponovno zaraslo v nekaj
tednih, in nekaj šivov. Če šivi ne bodo razgradljivi, jih bo veterinar odstranil 10
dni po operaciji.
Mačke po operaciji običajno hitro okrevajo. Primerno nego v času okrevanja
vam bo svetoval veterinar, ki bo opravil poseg.

KOLIKO STANE?
Cena operacije je odvisna od dela Slovenije, v katerem živite (v večjih mestih so
cene višje) in veterinarja, ki opravlja poseg. Svetujemo, da se pred naročilom
živali na poseg pri veterinarju pozanimate koliko bo operacija stala in kaj vse je
v ceno zajeto (poseg, material, anestetik...).
Ker želimo vzpodbuditi sterilizacijo in kastracijo mačk, v Veterini MH v Ljubljani
oba posega opravljamo po najugodnejših cenah. Za sterilizacijo mačke boste
plačali le 42€ (z istočasnim čipiranjem 48€), za kastracijo mačka pa le 30€ (z
istočasnim čipiranjem 36€).

POMEMBNA DEJSTVA
O sterilizaciji in kastraciji kroži veliko mitov, mi vam predstavljamo dejstva:
• ena ne sterilizirana mačka lahko ima v samo 5 letih tudi 20.000 potomcev,
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• mačke so lahko spolno aktivne že pri štirih mesecih,
• mački ni potrebno imeti enega legla mladičev pred sterilizacijo. Zanjo to
nima prav nobenih koristi,
• brejost pri mačkah traja le devet tednov, gonitev pa se lahko ponovno
prične šest tednov po kotitvi mladičev ali celo prej,
• mačka lahko ima do tri legla letno s petimi ali šestimi mladički v leglu.
To pomeni do 18 novih muc, za katere je potrebno skrbeti in jim poiskati
odgovorne domove,
• brejost in materinstvo sta za mačko fizično zelo zahtevni – pogoste
brejosti lahko mačko zelo oslabijo,
• mačke se parijo tudi z brati in sestrami.
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