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THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH TRIỆT SẢN CHÓ MÈO MIỄN PHÍ
LẦN 01 - 2016
Nhằm hưởng ứng chiến lược "Phúc Lợi Động Vật - Animal Welfare" do Hội Thú Y thế giới
(WSAVA) phát động, Chi Hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) tổ chức thực hiện chuỗi các
hoạt động đa dạng dành cho đối tượng là chủ nuôi và động vật cưng nhằm chung tay bảo vệ sức
khỏe cộng đồng.
Trong đó, "Triệt sản chó mèo miễn phí" là chương trình đầu tiên nằm trong chuỗi hoạt động này, dự
kiến sẽ diễn ra vào tháng 9/2016. Chương trình này sẽ hỗ trợ triệt sản chó, mèo hoàn toàn MIỄN PHÍ
cho chủ nuôi.

I.


LỢI ÍCH KHI TRIỆT SẢN CHÓ MÈO
Chó, mèo tham gia chương trình sẽ được chăm sóc bởi các bác sỹ thú y giàu kinh nghiệm trong
điều kiện nhân đạo và an toàn.



Chó, mèo sau triệt sản sẽ giảm sự hiếu chiến và giảm các phiền toái khác như rụng lông, chảy
máu, bỏ ăn… khi đến mùa lên giống.



Ngăn ngừa chó, mèo sinh đẻ không theo ý muốn.



Phòng bệnh đường sinh sản trên chó, mèo.



Giữ dáng đẹp cho chó, mèo tham gia cuộc thi "Dog/ Cat Show" hay các triển lãm.



Hạn chế số lượng chó mèo hoang/bị bỏ rơi.

II.


ĐỐI TƯỢNG
Chó, mèo trưởng thành, khoẻ mạnh ở độ tuổi từ 6 tháng đến 10 năm tuổi.

Chó, mèo ở giai đoạn 6-7 tháng tuổi (trước kỳ lên giống đầu tiên) là thời gian tốt nhất để tiến hành
triệt sản.
Lưu ý: Không triệt sản chó, mèo dưới 6 tháng tuổi hay trên 10 tuổi.

III.

SỐ LƯỢNG

Tổng số chó, mèo được tham gia đợt 1 của chương trình là: 20 con, trong đó:


Chó, mèo cái: 10 con.



Chó, mèo đực: 10 con.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

IV.

Chương trình sẽ diễn ra theo từng đợt, đợt 1 sẽ được tiến hành trong tháng 8&9/2016, cụ thể:


Phát động chiến dịch: 15/08/2016 (thông tin đến các PKTY, đăng thông tin trên Facebook,
website VSAVA, website câu lạc bộ thú cưng, email đến hội viên).



Nhận đăng ký: 18-25/8/2016.



Thông báo lịch mổ: 28/08/2016.



Thời gian mổ: 02 ngày (31/08/2016 và 01/09/2016).



Thời gian hậu phẫu: 04 ngày (02-05/09/2016).



Địa điểm: Khu thực nghiệm, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (Khu phố 6, Phường Linh
Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM).

Lưu ý: Chỉ những chó, mèo đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe và các qui định chung của BTC mới
được tham gia chương trình triệt sản.

V.

PHƯƠNG PHÁP



Đối với thú cái: phẫu thuật cắt bỏ tử cung và buồng trứng.



Đối với thú đực: phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn.

HOTLINE TƯ VẤN VÀ NHẬN ĐĂNG KÝ
Trần Vân Anh

0902 891 311

Bùi Phương Anh

0945 226 677

Email: animalwelfarevn@gmail.com

