AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLAT

GONDOLJ A RÁSZORULÓ
ÁLLATOKRA IS!

Bár kevesen tudják, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálata Illatos úti telepe kötelező feladatokat ellátó gyepmesteri
telep, ahová évente kb. 1500 állat kerül Budapest közterületeiről illetve maguktól a tulajdonosoktól. Sokan
közülük évekig várják, hogy gazdára találjanak. (Leendő) kutya- vagy macskagazdiként azonban Ön is sokat
tehet ez ellen.

A Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Alapítvány a
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálata Illatos úti telepére kerülő gazdátlan állatokat segíti gazdikereséssel, az örökbefogadás
ösztönzésével, gyógyszerekkel, gyógytápokkal, orvosi eszközökkel, műszerekkel, vizsgálatok finanszírozásával, szakmai fórumokkal, rehabilitációs programmal, neveléssel.

DÖNTS FELELOSEN!

SEGÍTSD A
MUNKÁNKAT!

Hogy jó gazdi válhasson Önből, a szeretet, törődés és
tanulás mellett megfelelő életkörülmények, sok-sok idő
és pénz kell – legalább egy kutyaéletnyire. Ugyanen�nyire fontos, hogy a saját életviteléhez, személyiségéhez, környezetéhez igazítva keressen társat magának!
A megfontolatlan vásárlásnak, örökbefogadásnak, az
átgondolatlan választásnak mindig az állatok a kárvallottjai, akik számtalan esetben az Illatos úton kötnek ki.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
doktorokazallatokert@gmail.com,
dokta.hu, fb.com/doktorokazallatokert

SZÁMLASZÁM:
10918001-00000056-76020002
(Unicredit Bank)

Kiadó: Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Alapítvány.
A kiadvány megjelenését a Kőbányai Önkormányzat támogatta.
kutyás fotók: Kiss Csanád, vauvau.hu

www.dokta.hu

ÚTMUTATÓ
AZ ILLATOS ÚT
NÉGYLÁBÚITÓL

NE VÁSÁROLJ
SZAPORÍTÓTÓL!

FOGADJ ÖRÖKBE
AZ ILLATOS ÚTRÓL!

TARTSD BE AZ ÁLLATARTÁSI
KÖTELEZETTSÉGEKET!

A szaporítók folyamatosan, borzasztó körülmények között szaporítják az állatokat, tevékenységük törvénytelen, állatkínzást valósítanak
meg. A bizonytalan származású kiskutyák általában a szükséges
oltásokat, féregtelenítő kezeléseket és a mikrocsipet sem kapják meg,
így azon kívül, hogy nem is számítanak fajtatisztának, az sem biztos, hogy fizikailag és mentálisan egészségesek. Ha Ön ehhez nem
szeretne hozzájárulni, győződjön meg róla, hogy nem szaporítótól
vásárol! Az első gyanakvásra okot adó jel, ha a kiskutyákat olcsóbban
kínálják a tenyésztői árhoz képest, és nem otthon, a kutyamamával
együtt lehet megnézni őket.

A keverék kutyák okosak, szépek, ugyanakkor egyediek és rettentően
hálásak. Ráadásul rengeteg van belőlük az Illatos úton. Adjon esélyt
nekik! Az aktuálisan örökbe fogadható állatokat az ebtelep.hu oldalon
nézheti meg, a telepen a gondozók segítenek a választásban. Az állatokat oltva, féregtelenítve, csipezve, bizonyos életkortól pedig ivartalanítva lehet hazavinni, a jelképes örökbefogadási díj kifizetése és az
örökbefogadási szerződés aláírása után.

Az állattartásról több jogszabály rendelkezik, a felelős állattartás ezek betartásán alapul. A megfelelő tartási körülmények, a
mikrocsip, az évenkénti kötelező védőoltás, a negyedévenkénti féreghajtás a legalapvetőbb állategészségügyi, állattartási kötelezettségek egyikei. Az élősködők elleni megfelelő védelemmel, a rendszeres, javasolt szűrővizsgálatokkal már sokat tehetünk kedvencünk
egészségéért.

TUDTA, HOGY…?
A szaporítók tevékenységének visszaszorítására az Illatos úti telepen
a fajtatisztának tűnő kutyákat (is) évek óta kizárólag ivartalanítva
lehet örökbe fogadni.

VÉDD KUTYÁD
A SZÍVFÉRGESSÉG ELLEN!

TUDTA, HOGY…?
• Az Illatos úti telepen 7 éve egyetlen állatot sem altatnak
el helyhiány miatt, mindegyiknek új, felelős gazdát keresnek.
• A fekete, nagytestű, öreg, beteg és viselkedészavaros
kan kutyák a legesélytelenebbek.
• Az örökbefogadott kutyák után nem kell ebadót fizetni.

IVARTALANÍTS!

Hazánkban az elmúlt néhány évben ijesztő módon elterjedt a szívférgesség. Ez elsősorban kutyákat fenyegető, szúnyogcsípéssel terjedő
fertőző betegség, amely kezelés hiányában hosszú szenvedést és halált okoz. A kezelés viszont akár másfél évig is eltarthat, és több százezer forintot felemészthet. Megelőzéssel azonban mindez elkerülhető.
Használjon szúnyogok ellen is védő (spot on) szereket, és évente egy
szűrővizsgálat sem árt!

Az ivartalanítás az egyetlen megbízható módszer a nem kívánatos
szaporulat, ezzel együtt a gazdátlan állatok számának csökkentésére. Ráadásul, ha a beavatkozást már ivarérés előtt, 5-6 hónapos
korban elvégezteti, kutyája élettartama várhatóan 1-3 évvel, cicájáé
4-5 évvel nő, ellenie pedig a tévhittel ellentétben egyáltalán nem
szükséges élete során. Több betegség, például az emlődaganat kialakulásának kockázata jóval kisebb lesz. Kedvence nyugodtabbá,
kezelhetőbbé válhat. Az ivartalanítás jóval kevesebbe kerül, mint egy
alomnyi kiskutya megfelelő ellátása, a gazdikeresés fáradalmairól
nem is beszélve. Ezen kívül megkíméli magát attól is, hogy tüzelő kedvence elkóboroljon és baja essék.

TUDTA, HOGY…?

TUDTA, HOGY...?

Az Illatos úti telepen rendszeresen szűrik és meggyógyítják
a betegen bekerülő állatokat.

Az Illatos úti telepen – a kölyköket kivéve – minden kutyát ivartalanítva adnak csak örökbe.

FONTOS A TÁRSASÁG:
SZOCIALIZÁLD KUTYÁD!
Kutyája, macskája lelki és szellemi egészsége éppúgy Öntől függ,
mint testi jóléte. Ahhoz, hogy boldog, kiegyensúlyozott, jól nevelt,
a környezete pedig elfogadó legyen, a kutyának meg kell tanítani,
hogyan viselkedjen társaságban, más kutyák és emberek között.
Különösen fontos ez az örökbe fogadott állatok esetében. Hozzon
minél több szabályt! A következetesség, türelem, szeretet, sok-sok
jutalomfalat, valamint a szakemberek segítenek ebben.

TUDTA, HOGY...?
• Az Illatos úti telepen a DOKTA segítségével program indult a
viselkedészavaros kutyák rehabilitálására.
• A partner kutyaiskolákban jelentős kedvezményt adnak az
Illatos útról örökbefogadóknak, a szerződés felmutatásával.

