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Ваксинацията на кучета и котки: защо е необходимо да се прави? 

Както и при хората, при ваксинирането се постигат две цели: 

 Протекция на Вашия домашен любимец срещу инфекциозни заболявания. По 
този начин ще му осигурите добро здравословно състояние. 

 Протекция на хората от циркулирането на микроорганизмите, причиняващи 
тези заболявания. Ваксинацията предотвратява разпространяването на 
заболяванията от едно животно на друго. 

 

За някои заболявания, срещащи се при хората и животните, ваксинираните животни 

предпазват хората. 

Ето защо е важно животните да се ваксинират. Колкото е по – голям броят на ваксинираните 

животни, толкова по-ниска ще бъде честотата на проявление на заболяването в популацията. 

Неваксинирането може да доведе до повторна проява на заболяването! 

 

Ваксинирaне: OK, но срещу какво? 

Ваксината може да защити животното срещу едно или повече заболявания. Има ваксини 

срещу вируси, бактерии и паразити. 

Ваксинацията срещу тези заболявания може да бъде задължителна или по избор. Вашият 

ветеринарен лекар ще Ви препоръча най-подходящите ваксини за Вашия домашен любимец в 

зависимост от начина му на живот, Вашето местонахождение и пътуванията, които 

предприемате с него. 

 

Ваксиниране: колко често? 

За да се създаде ефективен имунитет, е необходимо да бъдат направени няколко ваксинации 

през първата година. След достигане на зряла възраст е необходимо Вашият домашен 

любимец редовно да бъде реваксиниран, за да може протекцията срещу заболяванията да 

бъде ефективна през целия му живот.  

Вие трябва да внимавате да спазвате ваксиналния протокол, препоръчан от Вашия 

ветеринарен лекар, ако искате протекцията на домашния Ви любимец да бъде правилно 



направена. Ако реваксинациите не са направени както се изисква, тогава може да се наложи 

изпълняване на протокола от самото му начало! 

 

Защо е необходимо животните да бъдат ваксинирани? 

Във Франция, всички кучета и котки не са правилно ваксинирани. Добре би било всички кучета 

и котки да се ваксинират; дори и тези, които живеят в града, и тези, които не излизат навън и 

тези, които вече са възрастни! 

Вашият ветеринарен лекар ще обсъди с Вас типовете ваксини, които трябва да бъдат 

приложени на Вашия домашен любимец в зависимост от неговото местообитание, начин на 

живот и възраст. 

 

Ваксинирането: винаги ли е необходимо? 

Благодарение на ваксинирането през последните 10 години, някои сериозни заболявания се 

проявяват рядко. 

Това причина ли е да се спре ваксинирането? Не, напротив! Важно е животните да продължат 

да бъдат ваксинирани, защото винаги съществува риск заболяванията да се проявят отново. Не 

трябва да се подценява и фактът, че фауната и дивите животни често представляват резервоар, 

където непрекъснато се развиват вирусите.  

Продължавайки да ваксинирате животните по разумен начин, съобразено с техните 

особености, дава възможност за ограничаване на риска от повторно проявление на 

заболяванията. 

Потърсете съвет от Вашия ветеринарен лекар относно най-подходящата схема на  ваксинация 

на Вашия домашен любимец. 

 

How does vaccination work? 

Ваксинацията се извършва по време на консултацията от ветеринарния лекар. 

Ветеринарният лекар ще извърши цялостен преглед на Вашето животно, за да установи дали 

има някакъв проблем. 

Това е възможност да се направи цялостен доклад относно растежа, обучението, поведението, 

храненето, обезпаразитяването, евентуална кастрация (медикаментозна или хирургическа) и 

хигиената на Вашето малко кученце или котенце. За възрастния домашен любимец 

консултацията е възможност да бъде направена оценка, съответстваща на неговата възрастова 

категория, включително и вземане и изследване на кръв   On an ageing pet, the consultation can 

be an opportunity to make a senior assessment, including a blood test. Следователно това е 

привилегирован момент за обмяна на информация между ветеринарния лекар, домашния 

любимец и собственика му. 

 

 



 


