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TÉNY:
Egyetlen nem ivartalanított kutya vagy macska szülőpárnak 
10 év alatt kevés híján 20 millió (!) utóda születhet. (Évenként 
kétszeri kölykezéssel, alkalmanként négytagú alommal szá-
molva, valamint feltételezve azt, hogy egyenlő arányban szü-
letnek nőstények és hímek, az utódokat sem ivartalanítják, és 
ők is ugyanolyan ütemben szaporodnak tovább.)

TÉNY:
A magyarországi állatmenhelyek zsúfoltak, az ott lakó állatok 
többségének esélye sincs arra, hogy valaha is meleg otthona, 
szerető gazdája legyen. Ha – nagyon helyesen – otthont adunk 
közülük egynek, azzal még csak ezen az egy állaton segítet-
tünk. Ha viszont kedvencünket idejében ivartalanítjuk, ezzel 
nullára csökkentjük annak esélyét, hogy a nálunk született 
szaporulat is a kóbor, vagy menhelyen tengődő állatok lét-
számát gyarapítsa. Ezen kívül az a szerető gazdi, aki a ked-
vencünk kölykeit fogadta volna be, elmehet a menhelyre, és 
megmentheti egy kilátástalan állat sorsát az örökbefogadás-
sal. 

TÉNY:
A nem ivartalanított nőstény macskákban és kutyákban idős korban nagy valószínűséggel alakul ki gennyes méhgyulladás vagy 
emlődaganat. A gennyes méhgyulladás sürgős műtéti beavatkozást igénylő életveszélyes állapot. Sajnos az esetek egy részében 
már olyan későn ismerik fel a betegséget, hogy a műtét sem mentheti meg az állatot, mert addigra súlyos szövődmény (pl. vese-, 
májelégtelenség vagy szepszis) alakult ki. Az emlődaganatoknak csupán elenyésző része jóindulatú. A többség hajlamos távoli 
áttétek képzésére, elárasztva daganatgócokkal az egész szervezetet. Az említett betegségek általában idősebb korban alakulnak 
ki, amikor az operáció és az altatás kockázata eleve nagyobb, mint a fiatal, egészséges állatok esetében.
Ezek a betegségek megelőzhetőek idejében elvégzett ivartalanítással.

www.univet.hu/units/Szuleszet

MIÉRT KELL 
IVARTALANÍTANI?

Azért, hogy megelőzzük 
a rosszindulatú emlődaganatok 

kialakulását,
az életveszélyes 

méhgyulladás kialakulását,
a korlátlan 

szaporodást.
A gyömrői állatmenhely elérhetőségei: Árvácska Állatbarát Közhasznú Egyesület Gyömrő, Farkasdy u. 1., www.gyomro.fogadjbe.hu



TÉVHITEK ÉS TÉNYEK AZ IVARTALANÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

TÉVHIT:
 „Minden nőstény kutyának és macskának ellenie kell egyszer, hogy boldog és egészséges legyen.” 
A kijáró nőstény macskák a kandúrokkal érintkezve nagy eséllyel fertőződnek vírusos betegségekkel, amilyen például a leukózis 
vagy a macska-AIDS. A következő párzáskor pedig továbbadják a betegséget még egészséges kandúroknak is. A komplikációmen-
tes ellés önmagában is fájdalommal és stresszel jár, ha viszont komplikáció adódik, az az anyaállat életébe is kerülhet. Az állatoknál 
nem okoz pszichés zavarokat, ha nem születnek utódaik. Esetükben a párzás nem a tudatos családtervezés része, sem pedig 
örömforrás, pusztán a petefészek által termelt hormonok hatásának eredménye. Az utódgondozás pedig arra a hat (8 -10) hétre 
korlátozódik, amíg az utódok önellátóvá válnak.

TÉVHIT:
 „Az ivartalanítás elhízást okoz.”
Nem így van. Elhízást a túltáplálás és a mozgásszegény életmód okoz. Az 
ivartalanított kutya és macska táplálására is éppúgy oda kell figyelni, mint 
intakt társaikéra, ezen kívül elegendő aktivitást kell biztosítani számukra. 

TÉVHIT:
 „Aki szereti az állatát, az nem teszi ki olyan kínzásnak, amilyen az 
ivartalanítás is.”
Az ivartalanítás altatásban történik, és a műtétet követő fájdalomcsillapítás 
alapkövetelmény. A műtét okozta kellemetlenség össze sem mérhető az ellés 
okozta fájdalommal, vagy azokkal a betegségekkel, amelyek a műtét elmara-
dása esetén alakulhatnak ki.

TÉVHIT:
„Nem szabad a természet rendjébe beavatkozni azzal, hogy egész-
séges állatokat megcsonkítunk az ivartalanítással.”
A természet rendjébe már akkor beavatkoztunk, amikor a macskák és 
kutyák vadon élő őseinek életterét megváltoztattuk. A túlszaporodott 
kutya- vagy macskapopuláció éhező, kóborló egyedeiért is mi, a tár-
sadalom vagyunk felelősek.

TÉVHIT:
 „Állatorvosom csak azért javasolja az ivartalanítást, mert 
pénzt akar keresni vele.”
Az ivartalanítás nem csupán egy nyisszantás. A kíméletes 
altatásnak, az altatás közbeni monitorozásnak, a minősé-
gi varróanyagoknak, eszközöknek, gyógyszereknek, a 
műtő felszerelésének költségei vannak, amelyeket az 
állatorvos csak akkor tud biztosítani, ha megfelelő el-
lenértéket kér szolgáltatásáért. Még ezeket figyelem-
be véve is a pénztárcája ellen dolgozik az az ál-
latorvos, aki ivartalanítást végez. Hosszú távon 
ugyanis sokkal több bevételt jelentene 
számára az ellések levezetése, a szü-
letett almok egészségügyi ellátása, 
megelőző vakcinázása…

ELŐZETES VIZSGÁLAT
A műtétre előjegyzett betegeket megvizsgáljuk. Ez a fiatal, egész-
séges állatoknál testsúly- és hőmérsékletmérést, a szívműködés és 
a légzés vizsgálatát és a hasüreg áttapintását jelenti. Idős vagy be-
tegségben szenvedő pácienseknél a vizsgálati sor szükség szerint 
kiegészül vérvizsgálattal, teljes kardiológiai kivizsgálással, valamint 
a belső szervek ultrahangos és/vagy RTG ellenőrzésével.

KANÜLÁLÁS, ALTATÁS, INTUBÁLÁS
Az egyszerű gyógyszerbeadásra és műtét közben a keringés támo-
gatására ad lehetőséget a vénakanül beültetése. A kanülön keresz-
tül rövid hatású altatószert fecskendezünk be, ami olyan mélységű 
narkózist okoz, hogy a légcsőtubus behelyezhető. Az altatáshoz 
használt szerek mindegyike befolyásolja az állat tudatát és fájda- 
lomérzékelését, a vérkeringését, légzését, hőháztartását, ezért fel-
készülünk ezek optimális szinten tartására is.

MONITOROZÁS
A fűtött műtőasztalon fekvő beteg légcsőtubusa az altatógéphez 
csatlakozik, így biztosítható az altatógáz-keverék belélegeztetése, 
és a légzés folyamatos monitorozása. A páciens életfunkcióinak  és 
az alvás mélységének figyelésével az altató állatorvos foglalkozik a 
beavatkozás teljes tartama alatt, ebben segítségére vannak a légzést,  
a szívfrekvenciát és a vér oxigéntelítettségét jelző műszerek is.

MŰTÉTI TERÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE
A műtéti terület előkészítése során a szőrt leborotváljuk, majd a 
bőrt megtisztítjuk és fertőtlenítjük.
 

A MŰTÉT
A beavatkozás során az operáló állatorvos eltávolítja az ivarszerve-
ket, majd zárja a műtéti sebet. A korszerű sebvarró fonalak idővel 
felszívódnak, csupán a bőrbe kerül olyan varrat, amelyet a gyógyu-
lási folyamat során el kell távolítani.

MŰTÉT VÉGE
A beavatkozás végeztével a sebre speciális ragasztóval egy köny-
nyen átszellőző, az esetenként keletkező váladékot felitató vattaré-
teget ragasztunk.
 

HAZAADÁS
Az alkalmazott altatószerektől és egészségi állapotától függően a 
műtétet követően a páciens néhány perc vagy néhány óra múlva 
járóképes és elhagyhatja a kórházat. Gazdájának otthon meg kell 
akadályoznia a varratok idő előtti eltávolítását, ebben nagy szolgá-
latot tesz a műtéti védőgallér.
Az állatorvos tanácsokkal látja el az állattulajdonost a gyógyulást 
elősegítő otthoni teendőkkel kapcsolatban.

SZIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR, 
SZÜLÉSZETI TANSZÉK
1078 BUDAPEST, ISTVÁN U. 2.
Telefon: 478-4200, www.univet.hu

ÁOTK Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika, tel: 478-4200


