ГРАФІК ВІЗИТІВ ТА ВАКЦИНАЦІЇ
Домашній улюбленець радує відмінним здоров’ям? Це і є найкращим приводом завітати до ветеринарного лікаря — аби переконатися, що з котом насправді все гаразд та уникнути погіршення його
стану в майбутньому. Запропонована схема планових візитів базується на вікових особливостях котів — за потреби, вона має бути уточнена з урахуванням індивідуальних особливостей тварини

Кошенята віком до
6 місяців

Юні коти
(від 7 місяців до 2 років)

Молоді коти
(від 3 років до 6 років)

Зрілі коти
(7–10 років)

Літні коти (11–14 років)
та коти-довгожителі
(від 15 років)

Вік кошеняти 1 місяць відповідає віку 1 рік для людської
дитини; 2 місяці — відповідають 3 рокам дитини;
6 місяців — відповідають віку дитини у 8–10 років.

Вік кота у 7 місяців відповідає
віку людини у 12 років; 12 місяців
віку кота відповідають 15 рокам
людського життя; вік кота у 2
роки відповідає віку людини у 24
роки.

Вік кота у 3 роки відповідає
віку людини у 28 років; у 4 роки
відповідає 32 людським рокам;
вік кота у 5 років — відповідає 36
людським рокам; вік кота у 6 років
відповідає віку людини у 40 років.

Вік кота у 7 років відповідає
44 рокам віку людини;
Вік кота у 10 років відповідає
віку людини у 56 років

Вік кота 11–14 років відповідає
віку людини 70 років.
Вік 20-ти річного кота
відповідає віку 96-річної людини.

Обов’язкові щорічні профілактичні
візити.

Відвідувати ветеринарного
лікаря необхідно 2 рази на рік.

Для представників порід, схильних
до проблем із серцем (мейн-куни,
британці, перси) рекомендовано
щороку проходити УЗД серця.

В цьому віці тварини схильні
набирати вагу, що в свою чергу,
провокує низку захворювань.
В фокусі уваги має бути й одна
з найпоширеніших проблем —
хронічна хвороба нирок. Аналізи
крові, сечі та УЗД допоможуть
виявити її на ранньому етапі,
до того,як тварині буде завдано
серйозної шкоди.

Рекомендовано відвідувати
ветеринарного лікаря 2 рази
на рік та більше.

Огляд у ветеринарного лікаря
Для домашніх кошенят варто пройти огляд у ветеринарного
лікаря протягом першого тижня перебування в новому домі.
Необхідно переконатися у відмінному здоров’ї малюка та
отримати професійні поради щодо правильного харчування,
виховання, боротьби з паразитами та схеми подальших
відвідувань ветеринарної клініки.

Коли необхідний курс щеплення
пройдено — відвідувати лікаря
потрібно не пізніше, ніж через 12
місяців після останнього візиту.

Для кошенят-безхатьків необхідно спочатку потрапити до лікаря,
і лише потім — до нової оселі. Особливо важливе це правило,
якщо в сім’ї вже є інші тварини. Рекомендована перевірка на
наявність вірусу лейкемії котів (FeLV) і вірусу імунодефіциту котів
(FIV). Ці інфекції, безпечні для людини, можуть призвести до
загибелі улюбленців. Та якщо тварина пройде лікування і буде
забезпечена відповідними умовами, то матиме шанс на щасливе
життя.

Для нестерилізованих кицьок,
що не народжують щорічно
кошенят, необхідно відвідувати
ветеринарного лікаря два рази
на рік. Необхідно контролювати,
чи не розпочався процес
розвитку пухлин.

Будь-які щонайменші зміни
в поведінці котів поважного
віку обов’язково потрібно
обговорювати з ветеринарним
лікарем. Спеціаліст допоможе
відрізнити незворотні вікові
зміни від тих патологічних
станів, яким цілком можливо
зарадити.

У цьому віці також необхідно
переглянути котяче харчування.

Вакцинація
Щеплення зазвичай розпочинають робити у віці 7–8 тижнів
і завершують приблизно у віці 16 тижнів. Обов’язкове в Україні
щеплення — від сказу. Рекомендовані щеплення —
від каліцивірозу, вірусного ринотрахеїту котів, та панлейкопенії
котів; додаткові — від вірусної лейкемії котів та хламідіозу.
Конкретний графік укладає лікар, враховуючи стан тварини.

Щеплення має відбуватися згідно
з графіком ревакцинації.

Щорічна ревакцинація

Стерилізація
Для кицьок, яких не планують використовувати з племінною
метою, варто обговорити питання стерілізації розпочинаючи
з 7 тижнів, хоча операцію можна провести й дещо пізніше.
Стерилізація у ранньому віці — це профілактика захворювань
статевих органів та молочних залоз тварини. Після операції
тварину переводять на спеціальне харчування.

Котів, яких не будуть використовувати
з племінною метою, зазвичай, каструють
у перший рік життя. Після цього їх
переводять на спеціальне харчування.

Щорічна ревакцинація

Щорічна ревакцинація

