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Постановка проблеми:З давних давен дрібні тварини живуть разом з людьми. Сьогодні у
кожного другого жителя міста і села є домашній улюбленець кіт чи собака. Вони для деяких
господарів дуже дорогі. Тому хвороби їх доставляють великий клопіт як матеріальний так і
моральний. Знання розповсюдження їх у дрібних тварин в Дніпропетровській області є важливою
проблемою для практикуючого ветеринарного лікаря.
Мета досліджень: Тому метою нашої роботи було вивчити нозологічний профіль незаразних
хвороб у собак і котів в Дніпропетровській області
Матеріали і методи: Робота виконувалася на собаках і котах в умовах науково – дослідного
центру факультету ветеринарної медицини «Ранчо» м. Дніпро, Зооцентр «Кот і пес» м.
Новомосковськ, ветеринарна клініка «Тріовет» м. Дніпро
Результати досліджень і їх обговорення:Згідно аналізу літературних даних хвороби
незаразної етіології зустрічаються досить часто [Волков А.А., 2008, Волков А.А. і соавт. 2008].
Тому ми вирішили провести моніторинг загальної патології у дрібних тварин в умовах
Дніпропетровської області. Так ми проаналізували журнали реєстрації тварин в ветеринарних
клініках.
Рисунок 1.
Моніторінг загальної патології у дрібних тварин в
Дніпропетровській області
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З рисунку 1 видно, що на акушерську патологію припадає 25,9%, це 220 тварин. На хірургічну
– 41,3% це 352 тварини, терапевтичну – 21,1% це - 180 тварин, інвазійну – 9,4% це 80 тварин і на
інфекційну припадає 2,3% це 20 тварин.
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Рисунок 2.
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З рисунку 2 видно, що загальні патології зустрічалися у 25% котів і 75% собак. Також нами
досліджений вік тварин з різною патологією. З рис 3 видно, що акушерська патологія зустрічалася у
тварин 69% у віці після 8 років, 26% у віці з двох до восьми років, і 5 % у віці до 2 років.
Терапевтична патологія була приблизно однаковою в різних проміжках віку. після восьми років. До
двох років вікова динаміка склала 15% від всього числа хірургічної патології у собак і котів, які
надходили до ветеринарних клінік Дніпропетровської області за цей час. Це видно з 4 рисунку.
Рисунок 3.
вік тварин з акушерською патологією
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Рисунок 4.
Вік тварин з хірургічною патологією
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Так ми робимо висновки, що з всієї патології у дрібних тварин в Дніпропетровської області на
акушерську патологію припадає 25,9%, хірургічну – 41,3%, терапевтичну – 21,1%, інвазійну – 9,4%
інфекційну - 2,3%. Сезонність нами не була встановлена. Вік захворювань котів і собак на незаразну
патологію складає в більшості випадків з двох років і більше.
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The data on monitoring of general diseases of dogs and cats in the conditions of Dnipropetrovsk
region are given. According to our data, surgical pathology occurred in 41.3% of cases, obstetric in 25.9%
and therapeutic in 21.1%. Also infectious account for 2.3% and invasive 9.4%. We have not established a
seasonal dependence of the occurrence of diseases. Non-communicable pathology was found in animals
aged two years and older.
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