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Як захистити домашніх 
тварин від паразитів:

 Зараження блохами домашніх тварин можливе 
протягом всього року і уникнути його дуже важко. 
Рішення про використання профілактичних засобів 
проти бліх має залежати від оцінки ризиків. 
Сформуйте у власника усвідомлення того, що якщо 
не застосовуватиметься звичайна профілактика, 
а зараження встановлено, то усунення бліх займе 
не менше 3 місяців. Профілактику слід проводити 
разом з контролем навколишнього середовища.

 Запропонуйте профілактичні засоби проти кліщів 
для кішок і собак, котрі знаходяться під значним 
ризиком. Цей ризик буде більшим впродовж 
сезону кліщів, але в деяких країнах високий ризик 
залишається впродовж цілого року.

 У місцях, ендемічних щодо лейшманій псових, 
собак щомісяця обробляють репелентами проти 
москітів. Котів також обробляють, якщо вони ведуть 
спосіб життя, при якому можуть зазнавати атак 
кровососів.

 
Захист домашніх тварин  
від ендопаразитів

 Щоб зберегти своє здоров’я і запобігти забрудненню навколишнього середовища 
яйцями токсокар, лікуйте цуценят і кошенят від гельмінтів кожні 14 днів з 14 
дня після відлучення. Почніть лікування цуценят з 14 дня, а кошенят з 21 дня 
одночасно з матір’ю.

 Антигельмінтна обробка дорослих котів і собак щонайменше 4 рази на рік 
зменшує кількість кишкових гельмінтів (у тому числі токсокар). Кількість 
обробок може бути збільшено до щомісячного лікування в разі наявності в сім’ї 
маленьких дітей або осіб з імунодефіцитом. У країнах або регіонах, де звичайне 
протипаразитарне лікування не є обов’язковим заходом, альтернативою може 
бути проведення регулярних фекальних обстежень з подальшим антигельмінтним 
лікуванням, якщо результати будуть позитивними.

 В регіонах, ендемічних для Echinococcus granulosus, лікувати собак з доступом 
до субпродуктів або туш худоби препаратом, ефективним проти цього паразита 
щонайменше кожні 6 тижнів.

 В регіонах, ендемічних для Echinococcus multilocularis, лікувати собак, які можуть 
полювати і їсти невелику здобич препаратом, ефективним проти цього паразита 
щомісяця.

 У ендемічних країнах за серцевими червами переконайтеся, що кішки, собаки та 
тхорі отримують сезонно профілактичні ліки проти серцевого черва відповідно 
до місцевої епідеміологічної ситуації. Лікуйте собак у районах, ендемічних за 
інфекцією серцевого черва щорічно, і перевіряйте всіх домашніх тварин, перш ніж 
давати профілактичні препарати проти серцевого черва.

 Звичайне протигельмінтне лікування та профілактика легеневих червів залежать 
від законодавства кожної країни, ветеринарних спеціалістів, з урахуванням 
місцевих епідеміологічних обставин, сприйняття власником (наприклад, бажання 
«підходу з нульовим ризиком») та індивідуальних оцінок ризику (мисливські 
тварини, попередня поширеність легеневих червів, дієти з сирого м’яса тощо). 
Тому дегельмінтизацію слід проводити за порадою ветеринарного спеціаліста.

Захист домашніх 
тварин від 
ектопаразитів

Основні гігієнічні заходи

Контролюйте домашніх 
тварин на паразитози 
щонайменше кожні  
12 місяців протягом  
щорічної перевірки  
здоров’я. 
 

Підтримуйте гігієну рук, 
особливо у дітей.

Порадьте клієнту  
накривати пісочниці,  
коли вони не 
використовуються. 
 
 
 

Порадьте клієнту не  
годувати домашніх  
тварин відходами  
м’ясної сировини і 
забезпечити їм доступ  
до прісної води.

Підкресліть важливість 
ретельного миття всіх 
фруктів і овочів перед їжею.

 
 

Порадьте клієнту збирати 
фекалії собаки під час 
прогулянок з нею, чи 
на власному подвір’ї, а 
потім вимити руки. Слід 
підкреслити, що відходи 
собак і котів не повинні 
компостуватися, якщо 
компост призначений для 
харчових культур.

Захищаючи здоров’я домашніх тварин, підвищуючи безпеку 
населення та зберігаючи зв’язок між людьми та тваринами


