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Mamy świadomość, że istnieją specyficzne 
trudności związane z przyprowadzeniem kota do 
kliniki weterynaryjnej:

• Koty przeważnie niezbyt 
dobrze znoszą podróż i 
nie czują sie bezpiecznie 
z daleka od domu • Są bardzo podatne na 
nowe obrazy, dźwięki i 
zapachy •Większość kotów 
preferuje ciszę i 
samotność, a także jest 
bardzo podatna na stres•Większość kotów jest 
bardzo zdenerwowana 
obecnością psów w 
klinice weterynaryjnej • Koty muszą być 
traktowane w klinice w 
sposób delikatny i z 
szacunkiem 

Standard Kliniki Przyjaznej dla Kotów – 
ważne dla weterynarzy...
Program ISFM Klinika Przyjazna dla Kotów 
oznacza, że akredytowane kliniki osiągnęły wysokie 
standardy opieki nad kotami, ponieważ:

• rozumieją potrzeby kotów i dlatego też zadbały o 
to, aby wizyty kotów u weterynarza stały się 
bardziej przyjazne• wiedzą jak delikatnie i ostrożnie podejść do kotów 
i jak je traktować • posiadają wiedzę i wyposażenie do opieki nad 
kotami • Uzyskanie akredytacji Kliniki Przyjaznej dla Kotów 
dotyczy całego personelu, od recepcjonistów, 
pielęgniarek i techników, aż po weterynarzy. 
Każda akredytowana klinika ma również co 
najmniej jednego ‘Kociego Adwokata’ – osobę, 

która dba o przestrzeganie standardów 
przyjaznych kotom i chętnie będzie służyła ci 
swoją pomocą.

Standard Kliniki Przyjaznej dla Kotów … 
co to oznacza dla mojego kota i dla 
mnie?
Klinika Przyjazna dla Kotów ISFM zapewnia komfort 
i gwarantuje, że

• Klinika uzyskała pewne minimalne standardy 
akredytacji • Klinika oraz personel mają na uwadze 
specyficzne potrzeby kotów • Personel chętnie będzie służył ci pomocą, pokaże 
czym się zajmuje i oprowadzi cię po klinice

Jakie są poziomy akredytacji Kliniki 
Przyjaznej dla Kotów ISFM?
Istnieją trzy poziomy akredytacji Kliniki Przyjaznej 
dla Kotów (CFC) – akredytacja Brązowa, Srebrna i 
Złota. Określają one znaczne różnice między 
klinikami weterynaryjnymi w odniesieniu do ich 
wielkości, lokalizacji, struktury, personelu i 
wyposażenia. Pełne szczegóły w zakresie 
wymogów można znaleźć na naszej stronie 
internetowej - www.catfriendlyclinic.org - wraz z listą 
naszych akredytowanych klinik. Personel każdej 
akredytowanej kliniki zobowiązał się traktować koty 
ze zrozumieniem, delikatnością i szacunkiem oraz 
dołożyć wszelkich starań, aby wizyta w klinice była 
jak najmniej stresująca dla ciebie i twojego kota.
Jeśli masz pytania lub obawy dotyczące swojego 
kota lub kliniki, zapytaj członka personelu, który z 
przyjemnością Ci pomoże. Dodatkowo, jeśli masz 
wątpliwości, czy kryteria Kliniki Przyjaznej dla Kotów 
są przestrzegane, poproś o rozmowę z Rzecznikiem 
Kota. Możesz również poinformować nas o klinice, 
którą odwiedzasz na stronie 
www.catfriendlyclinic.org

Co to jest Klinika Przyjazna dla Kotów?

Brązowa Srebrna Złota

Poczekalnia Bloki dla kotów w przypadku braku 
oddzielnej przestrzeni dla kotów 

Musi posiadać oddzielne miejsce w 
poczekalni dla kotów

Dodatkowe udogodnienia w 
poczekalni (kosze na pewnej 

wysokości itp.)

Hospitalizacja Niekoniecznie wymagana Psy i koty oddzielone na oddziale oraz 
klatki o minimalnych rozmiarach 

Musi posiadać osobny oddział dla 
kotów oraz większe rozmiary klatek

Konsultacje Bezpieczny i dobrze wyposażony gabinet.  Przynajmniej 10- minutowe 
konsultacje 

Odpowiedni gabinet dla kotów. 15- 
minutowe konsultacje

Operacje Zaplecze chirurgiczne nie jest 
wymagane

W razie potrzeby personel musi 
posiadać umiejętność podania kotu 

znieczulenia 
Musi posiadać oddzielną i specjalną 

salę operacyjną

Wyposażenie Wymagany dobry poziom 
wyposażenia przyjaznego dla kotów 

Dodatkowe wyposażenie, np. rentgen, 
wyposażenie stomatologiczne, itp.

Wymagany wyższy poziom – np. 
wyposażenie laboratoryjne, itp. 
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Koty to niezależne zwierzęta terytorialne, które 
nadzorują otoczenie uznawane za własne i są 
podatne na nowe zapachy. Może się to przyczynić 
do tego, że wizyty w klinice weterynaryjnej będą 
stresujące. 
Poszukaj dobrej kliniki weterynaryjnej 
Poszukaj kliniki weterynaryjnej, która zna i rozumie 
koty i dba o to, aby wizyty były dla nich mniej 
stresujące - najlepiej znajdź klinikę akredytowaną 
zgodnie ze standardem International Society of 
Feline Medicine (ISFM) Klinika Przyjazna dla Kotów. 
Wybierz dobry transporter dla twojego 
kota• Powinien być solidny i łatwy do czyszczenia (z 

plastiku lub tworzywa sztucznego) 

• Transportery otwierane 
od góry są łatwiejsze w 
użyciu – można 
delikatnie podnieść i 
wyciągnąć kota 

• Przykryj transporter 
kocem lub ręcznikiem na 
czas podróży, co 
pomoże uspokoić kota 

• Zabezpiecz transporter 
w samochodzie w 
miejscu na nogi lub na 
siedzeniu tak, aby się nie 
poruszał 

• Delikatnie trzymaj 
transporter – unikaj 
kołysania nim lub uderzania o przedmioty

Znajome zapachy zmniejszą stres kota • Korzystaj z transportera w domu – zachęć kota 
do spania lub jedzenia w transporterze, aby nie 
był on dla kota nowością tylko w czasie wizyty u 
weterynarza! 

• Umieść w transporterze posłanie lub materiał, 
który jest przesiąknięty zapachami domu

• Przetrzyj materiał wokół pyszczka kota, żeby 
podchwycić zapach, potem przetrzyj transporter i 
pozostaw w środku 

• Spryskaj transporter za pomocą Feliway® (jeśli 
jest dostępny) 30 minut przed użyciem

• Jeśli twój kota zaczyna panikować, owiń go w 
gruby koc i włóż do transportera 

• Weź zapasowe posłanie (pachnące domem) na 
wypadek, gdyby kot zabrudził transporter 

W poczekalni
Znajdź akredytowaną Klinikę Przyjazną dla Kotów 
ISFM i poszukaj:

• Oddzielnej poczekalni dla kotów lub 
wydzielonego miejsca dla kotów 

• Półek lub podniesionych elementów, aby na nich 
umieścić transporter a nie na podłodze  

• Znajdź spokojne miejsce i nie odkrywaj 
transportera  

• W razie konieczności poczekaj z kotem w 
samochodzie do momentu wizyty u weterynarza

W gabinecie 
• Klinika Przyjazna dla Kotów ISFM zapewnia, że 

koty będą 
traktowane przez 
personel w sposób 
delikatny, z 
szacunkiem i 
odpowiednią 
wprawą  

• Personel powinien 
dać kotu czas, aby 
się uspokoił

• Jeśli czegoś nie 
zrozumiałeś, 
poproś o 
wyjaśnienie 

• Jeśli nie jesteś pewien co do podawania lekarstw, 
poproś weterynarza, pielęgniarkę lub asystenta o 
pomoc 

Pobyt w klinice
Klinika Przyjazna dla Kotów ISFM spełnia określone 
standardy. Nie bój się poprosić o możliwość 
zobaczenia miejsca, w którym twój kot będzie 
przebywał. Weź pod uwagę: 

• Oddzielny, spokojny oddział dla kotów; lub 
osobną przestrzeń na oddziale szpitalnym dla 
kotów 

• Solidne, czyste i bezpieczne klatki odpowiednio 
od siebie oddzielone, o odpowiedniej wielkości, 
co umożliwi umieszczenie wygodnego posłania, 
kuwety, miski z jedzeniem itp.

• Wygodne legowisko i miejsce, gdzie kot może się 
ukryć 

• Klinikę, która pozwoli, abyś mógł zostawić kotu 
własne legowisko, które pachnie domem 

• Jeśli twój kot przebywa w klinice, zapytaj, kiedy 
możesz go odwiedzić  

Przyprowadzenie kota do kliniki
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Powrót do domu
Po pobycie w klinice twój kot może wymagać 
specjalnej opieki:

• Jeśli kot miał podane w tym dniu 
znieczulenie, może być wciąż przytłumiony i 
niepewnie stać na łapkach

• Koty mogą być nerwowe i zdezorientowane – 
mów i głaszcz je delikatnie, daj im czas do 
nawiązania bliższego kontaktu wtedy, gdy 
będą gotowe 

• Postaraj się, aby twój kot nie lizał ran ani nie 
ciągnął za szwy. W razie konieczności 
zapytaj weterynarza o miękki kołnierz, który 
twój kot może tymczasowo nosić

•Zadzwoń do kliniki, jeśli masz jakiekolwiek 
obawy związane z np.  zaczerwienioną lub 
opuchniętą raną, pojawieniem się wydzieliny 
lub w przypadku, gdy twój kot nie odzyskuje 
zdrowia  

• Upewnij się, że podałeś wszystkie lekarstwa 

• Ból może być trudny do rozpoznania u kotów, 
jednakże jego objawy to utrata apetytu, 
ukrywanie się, wycofanie. Skontaktuj się z 
kliniką, jeśli masz jakiekolwiek obawy.

•Może zaistnieć konieczność przetrzymania 
kota w pomieszczeniu, przez pierwszą noc 
lub dłużej 

• Zapewnij kotu cichy i ciepły kącik w domu 

Ponowne zaznajomienie się z 
pozostałymi kotami w domu
Twój kot mógł przesiąknąć nieznanymi 
zapachami podczas pobytu w klinice, 
zwłaszcza, jeśli przebywał tam przez noc lub 
dłużej. Te zapachy mogą powodować niepokój 
wśród pozostałych kotów i dlatego najlepiej jest 

w delikatny sposób ponownie je ze sobą 
zaznajomić:  

• Bądź obecny w momencie ponownego 
zaznajamiania się kotów

•Nie przytłaczaj kota, który powrócił do domu 
zbytnią uwagą ludzi lub zwierząt;

Karmienie kota
Po operacji twój kot może nie chcieć jeść. Aby 
go zachęcić, możesz postąpić następująco:

• Podgrzej jedzenie do temperatury ciała w 
przypadku żywności w puszkach/saszetkach 

• Podawaj bardzo smaczne jedzenie, takie jak 
karmy dla kotó1)w 

• Klinika może zasugerować specjalną dietę, 
zachęcającą do jedzenia i pomagającą w 
odzyskaniu zdrowia 

• Podawaj posiłki często, w niewielkich 
porcjach, chowaj miskę pomiędzy posiłkami 

• Spróbuj karmić kota z ręki, jeśli zaistnieje 
taka konieczność, delikatnie głaskaj kota 

•Osmarowanie łapki niewielką ilością jedzenia 
może zachęcić kota do jedzenia 

• Używaj płytkiej miski do jedzenia, aby kot nie 
dotykał wąsami o krawędzie 

• Skontaktuj się z kliniką, jeśli twój kot nie 
będzie jadł dłużej niż dzień lub dwa  

Pamiętaj 
W przypadku jakichkolwiek obaw skontaktuj się 
z kliniką.

Powrót kota do domu
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Stosowanie miejscowych (skórnych) 
preparatów do nakrapiania
Preparaty przeciw pchłom, przeciw-
pasożytnicze, a nawet środki przeciw robakom 
występują teraz w postaci preparatów do 
nakrapiania, co ułatwia ich stosownie u kotów.
Aby preparat prawidłowo działał, ważne jest, 
aby produkt dotarł do skóry a nie pozostał na 
sierści.

• Przeczytaj instrukcje 
– niektóre produkty 
należy stosować w 
dwóch różnych 
miejscach

•Delikatnie 
przytrzymaj kota – 
pomoc drugiej osoby 
może ci to ułatwić, możesz również 
spróbować owinąć kota w ręcznik lub koc, 
jeśli się kręci  

• Rozdziel sierść/włosy 
z tyłu szyi kota 
(pomiędzy głową a 
ramionami) tak, aby 
wyraźnie widzieć 
skórę

•Zaaplikuj produkt na 
skórę. Postaraj się, 
aby jak najwięcej produktu dotarło do skóry a 
nie pozostało na sierści

Uwaga – Nigdy nie stosuj u kotów 
preparatów przeciwko pchłom 

przeznaczonych dla psów – niektóre z 
nich mogą zawierać skoncentrowaną 

permetrynę, która może być śmiertelna 
dla kotów. W razie wątpliwości zawsze 

pytaj weterynarza. 
Podawanie kropli do uszu 

•Przytrzymaj kota mocno, ale delikatnie - 
pomoc drugiej osoby może ci to ułatwić, 
możesz również spróbować owinąć kota w 
ręcznik lub koc, jeśli się kręci 

• Przytrzymaj głowę i ucho w dłoniach, 
przechyl trochę głowę na jedną stronę tak, 
aby ucho, do którego 
chcesz podać krople 
było podniesione do 
góry 

•Wyciśnij wymaganą 
liczbę kropli do 
otworu ucha. W 
dalszym ciągu 
mocno trzymaj głowę 
i ucho, aby 
uniemożliwić kotu 
potrząsanie głową  

• Delikatnie masuj 
podstawę uchę, aby 
rozprowadzić krople 
w przewodzie słuchowym 

Podawanie kropli do oczu lub maści

•Przytrzymaj kota mocno, ale delikatnie - 
pomoc drugiej osoby może ci to ułatwić, 
możesz również spróbować owinąć kota w 
ręcznik lub koc, jeśli się kręci 

• Przytrzymaj głowę 
kota w rękach, 
przechylając ją tak, 
aby nos był 
skierowany ku górze  

• Otwórz powieki 
delikatnie po jednej 
stronie kciukiem lub 
palcem 

•Umieść kilka kropli lub warstwę maści na 
powierzchni oka (zgodnie z zaleceniami 
weterynarza) 

• Zamknij powieki i delikatnie masuj, aby 
rozprowadzić preparat po całym oku 
Zapraszamy do obejrzenia filmów na 

naszym kanale YouTube w celu 
uzyskania dodatkowej pomocy... 

www.youtube.com/icatcare

Podawanie maści/kropli do skóry, 
uszu lub oczu
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Podawanie tabletek kotu
Podawanie tabletek kotom może być stresujące i 
tylko niektóre koty są chętne do współpracy. Bardzo 
ważne jest, aby leczenie zostało ukończone, tak 
więc jeśli masz jakiekolwiek trudności, skontaktuj się 
z kliniką - zrozumieją i spróbują ci pomóc.

Czy tabletki należy podawać w czy z 
jedzeniem?
Niektóre tabletki są 
smaczne i dlatego też 
koty jedzą je dobrowolnie. 
Inne można ukryć w 
niewielkiej ilości 
ulubionego jedzenia (np. 
odrobina masła, kawałek 
sera, mięsa lub ryby), a 
nawet pokruszyć i 
zmieszać z pysznym smakołykiem, co znacznie 
ułatwi ich podanie. Jednak niektórych tabletek nie 
można pokruszyć lub podać z jedzeniem, dlatego 
zawsze należy skonsultować się z weterynarzem.

Podawanie tabletki
Zawsze delikatnie 
obchodź się z kotem, 
działaj spokojnie i pozwól 
się kotu uspokoić. Jeśli 
twój kot jest bardzo 
zestresowany, skontaktuj 
się ze swoim 
weterynarzem, aby 
znaleźć alternatywne 
rozwiązanie.

Może być konieczny ktoś, kto delikatnie przytrzyma 
kota podczas podawania tabletki. Ewentualnie 
można delikatnie owinąć kota w duży ręcznik/koc, 
aby nie się nie ruszał i kogoś nie podrapał.

• Przytrzymaj kota rękami, ramionami i ciałem, aby 
się nie ruszał 

• Przytrzymaj głowę kota mocno, ale delikatnie, 
umieszczając kciuk i palec wskazujący po obu 
stronach szczęki w kąciku pyszczka

• Mocne trzymanie w tym miejscu nie zaszkodzi 
twojemu kotu, ale pozwoli ci mieć kontrolę nad 
jego głową 

• Trzymaj tabletkę 
między kciukiem a 
palcem wskazującym 
drugiej ręki 

• Przechyl głowę kota 
tak, aby nos był 
uniesiony do góry 

• Otwórz usta używając 
palca w miejscu, gdzie występuje rząd małych 
zębów z przodu dolnej szczęki i delikatnie 
pociągnij w dół 

• Po otwarciu jak najszybciej wepchnij tabletkę do 
tylnej części jamy ustnej i poluzuj głowę tak, aby 
kot mógł połknąć 

• Sztuka polega na tym, 
żeby jak najdalej 
wepchnąć tabletkę do 
jamy ustnej i kot mógł 
tylko ją połknąć a nie 
wypluć! 

• Można skorzystać z 
aplikatorów do tabletek, aby uniknąć wkładania 
palca do pyszczka kota. Niektóre osoby sądzą, 
że jest to łatwiejszy sposób. 

• Aby tabletka przeszła w dół i nie wystąpiły 
problemy, dobrze jest 
podać niewielką ilość 
pożywienia lub 
odrobinę wody do 
pyszczka kota po 
podaniu tabletki – 
skonsultuj się z 
weterynarzem, jaki 
sposób będzie lepszy

Zapraszamy do obejrzenia filmów o tym, jak 
podawać tabletki na naszym kanale YouTube 

w celu uzyskania dodatkowej pomocy... 
www.youtube.com/icatcare

Podawanie tabletek kotu
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Dlaczego należy zmienić kotu 
dietę?
Twój weterynarz może zalecić kotu inną 
lub specjalną dietę. Może to pomóc, na 
przykład w:

•Kontrolowaniu określonej choroby (np. 
cukrzyca, choroba nerek) 

• Kontrolowaniu wagi kota 

• Zachęceniu kota do jedzenia 

•Regeneracji po operacji lub chorobie 

•Udoskonaleniu diety kota w oparciu o 
jego wiek i potrzeby

Jak zmienić kotu dietę
Niektóre koty wykazują silne preferencje 
dla danych produktów spożywczych, ale 
zastosowanie kilku prostych wskazówek 
może znacznie ułatwić zmianę diety. 
Zawsze postępuj zgodnie ze 
wskazówkami weterynarza odnośnie 

wprowadzenia nowej diety, jednak 
ogólnie rzecz biorąc:

• Zmieniaj dietę stopniowo przez okres 
3-7 tygodni (lub nawet dłużej, jeśli 
masz bardzo wybrednego kota) 

• Zacznij od wymieszania niewielkiej 
ilości nowego pożywienia ze starym

• Jeśli twój kot akceptuje nową dietę, 
stopniowo zwiększaj ilość nowego 
pokarmu i zmniejszaj dawkę starego 
przez kilka dni, aż do momentu 
wprowadzenia nowej diety 

• Jeśli twój kot nie chce przyjmować 
nowego pokarmu, wprowadzaj go 
stopniowo przez dłuższy okres czasu 

• Jeśli używasz mokrej karmy (w 
puszkach lub saszetkach), lekko ją 
podgrzej (do temperatury ciała) w celu 
zwiększenia walorów smakowych 

•Większość kotów akceptuje zmianę 
diety, jeśli jest ona wprowadzana 
stopniowo. Porozmawiaj ze swoim 
weterynarzem, jeśli potrzebujesz 
dalszej pomocy lub porady 

Zmiana diety kota
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