Cat Friendly Clinic

Přechod na nové krmivo u
koček
Proč byste měli své kočičce
změnit krmivo?
Veterinář Vám možná doporučil, že by Vaší
kočičce prospěla změna krmiva, že by měla
mít jinou nebo speciální stravu. Může to mít
mnoho důvodů, například:

•
••
•
•

Zlepšení stavu při konkrétním nemocnění
(např. cukrovka nebo nemocnění ledvin)
Regulace tělesné hmotnosti
Překonání nechutenství kočičky, zlepšení
chuti k jídlu
Podpora a urychlení hojení po operaci
nebo nemoci
Zlepšení výživy vzhledem k věku a
potřebám kočičky

• Přejděte na novou stravu postupně, během
3–7 dní (nebo i déle, pokud máte velmi
vybíravou kočičku!)
• Začněte přimícháním malého množství nové
stravy do její běžné stravy
• Pokud to kočička přijme, postupně každý
den zvyšujte podíl nového krmiva a zároveň
snižujte podíl starého, dokud nebudete
podávat výhradně nové krmivo
• Pokud kočička nechce přijmout nové
krmivo, přidávejte ještě menší podíl nového
krmiva a změnu proveďte pozvolněji

Jak změnit kočičce krmivo

• Pokud používáte mokrá krmiva (konzervy či
kapsičky), zkuste je přihřát na tělesnou teplotu
(ale ne na vyšší), abyste zvýšili zájem kočičky

Některé kočičky během svého života
začnou upřednostňovat určitá jídla, ale
pomocí několika jednoduchých opatření
můžete stravu lehce obměnit. Vždy se řiďte
tím, co Vám doporučí veterinář, ale obecně:

• Pokud to uděláte postupně, většina koček
změnu stravy přijme, ale pokud byste ještě
potřebovali pomoci nebo poradit, promluvte si
s veterinářem
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Jak podat kočičce léky (tablety)
Podávání tablet kočce
Podat kočičce tablety může být poměrně stresující a
jen málokterá kočka Vám to ulehčí. Je však velmi
důležité dobrat léky do konce, takže pokud je to velmi
obtížné, zavolejte veterináři – pochopí to a pokusí se
Vám pomoc.

Lze tabletu užívat v jídle nebo s jídlem?
Některé tablety mají příjemnou chuť a Vaše kočička je
sní dobrovolně. Jiné se dají skrýt do malého množství
oblíbeného jídla (např. do másla, sýru, masa nebo
ryby)
nebo se dokonce dají
rozdrtit a smíchat s
pamlskem či něčím
chutným, čímž se ulehčí
podání tablety. Některé
tablety však nelze ani
rozdrtit, ani podávat s
jídlem, proto se vždy
raději zeptejte veterináře.

•
•
•
•
•
•
•
•

Podávání tablet

•
S kočičkou vždy
zacházejte šetrně, sami
buďte klidní, a dbejte na
to, abyste i kočičku
uklidnili. Pokud je Vaše
kočka velmi plachá či
bojácná, promluvte si s
veterinářem a spolu
proberte možnosti.
Druhá osoba může být
také nápomocná: zatímco
kočičku mírně podrží, Vy jí můžete dát tabletu.
Eventuálně můžete i kočičku opatrně zabalit do
velkého ručníku nebo deky, aby byla klidná a
strachem Vás nepoškrábala.

•

Podržte kočičku v náruči (přidržte pažemi a
opřete o tělo), aby byla v klidu a nemohla
vyklouznout

Hlavu jí držte pevně, ale šetrně, a položte jí palec
a ukazováček z obou stran na čelist, u koutků
tlamičky.
Kočičce toto pevné držení hlavy neublíží a
budete ji mít pod kontrolou.
Druhou rukou uchopte tabletu – držte ji mezi
palcem a ukazováčkem.
Nakloňte hlavu kočky
mírně dozadu tak, aby
nos směřoval nahoru.
Otevřete jí tlamičku
prstem tak, že drobné
zuby přední části dolní
čelisti stáhnete dolů.
Po otevření co nejrychleji
strčte tabletu do zadní části tlamičky, pak
uvolněte hlavu, aby ji kočka mohla spolknout.
Trik spočívá v tom, že dostanete tabletu co
nejdále dovnitř do tlamičky, aby ji kočička mohla
jen spolknout a ne vyplivnout!
Když nebudete chtít dávat prsty kočičce do
tlamičky, dá se použít
aplikátor tablet pro malá
zvířata. Někteří lidé
tomu dávají přednost a
připadá jim to tak
jednodušší.
Aby kočička tabletu
bezproblémově spolkla
a tableta se nezasekla,
bývá lepší po jejím podání podat malé množství
jídla nebo nakapat malé množství vody do
tlamičky (mezi tváře a
dásně/zuby) – poraďte
se s veterinářem, co je
lepší.

Chcete vidět jak podat kočičce
tabletu? Podívejte se na náš kanál
YouTube kde jsou videa, která Vám
poradí: www.youtube.com/icatcare
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Aplikování kožních, ušních nebo
očních kapek / masti
Kožní přípravek spot-on
Mnoho léků proti blechám, parazitům, a
dokonce i červům se nyní nabízí ve formátu
tzv. “spot-on”, což usnadňuje jejich použití u
koček.
Aby přípravek správně zapůsobil, je však
důležité, aby se přípravky dostaly až na
pokožku a nezůstaly jen na srsti.

•
•
•
•

Přečtěte si pokyny některé výrobky se musí
nanést na dvě různá
místa.
Opatrně podržte vaši
kočičku - může pomoci
druhá osoba nebo můžete
zkusit kočičku zabalit do měkkého ručníku či
deky.
Rozčísněte srst na zadní straně krku kočičky
(mezi hlavou a rameny)
tak, aby byla vidět
pokožka.
Aplikujte produkt na
pokožku. Snažte se
dostat co nejvíce
přípravku na pokožku a
co nejméně na srst.

Varování - Nikdy nepoužívejte psí přípravky
proti blechám na kočky - některé výrobky
obsahují koncentrát permethrinu, který je
pro kočky nebezpečný (až smrtelný!).
Pokud si nejste jisti, zeptejte se Vašeho
veterináře.

•
•

Vymačkejte nebo
nakapejte potřebný
počet kapek do otvoru
ucha. Držte hlavu a ucho
pevně, aby kočička
netřásla hlavou.
Jemně masírujte spodní
část ucha, aby se kapky
dostaly pořádně do zvukovodu.

Oční kapky nebo mast

•
•
•
•
•

Opatrně ale pevně podržte kočičku – je to lehčí
ve dvou - nebo můžete kočičku zabalit do
měkkého ručníku nebo
deky.
Jednou rukou podržte
hlavu a nakloňte ji tak,
aby nos směřoval
nahoru.
Palcem a prstem stejné
ruky opatrně otevřete
jedno víčko.
Naneste několik kapek nebo mast na povrch
oka (podle pokynů veterináře).
Zavřete víčko a velmi jemně vmasírujte, aby se
přípravek dostal na celé oko.

Ušní kapky

•
•

Opatrně ale pevně podržte kočičku – je to
lehčí ve dvou - nebo můžete kočičku
zabalit do měkkého ručníku nebo deky.
Jednou rukou podržte hlavu a ucho a
nakloňte hlavu trochu na jednu stranu tak,
aby ucho, které léčíte, bylo nahoře.

Více informací najdete na našem
YouTube kanálu www.youtube.com/
icatcare
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Návrat kočičky domů od
veterináře

•
•

Buďte přítomni, když se kočičky znovu
seznámí, aby byly pod dohledem.
Nezahlťte vracející se kočičku přílišnou
pozorností ať lidí, či ostatních domácích
zvířat.

Cesta domů
Je možné, že po návštěvě či pobytu na
klinice budete muset být při návratu s Vaší
kočičkou opatrní:

•
•
•
•
••
•
•

Pokud byla ten den Vaše kočička při zákroku
pod anestézií, mohla by být utlumená a
nestabilní na nohách.
Kočička by mohla být i nervózní a
dezorientovaná - buďte kní citliví a nechte na ní
rozhodnutí, kdy naváže kontakt s ostatními
vokolí.
Snažte se zabránit tomu, aby si kočička
olizovala rány nebo tahala za stehy. Pokud k
tomu dojde, opatřete si od veterináře měkký
krunýř, který by kočička dočasně nosila.
Zavolejte veterináři, pokud máte jakékoli obavy,
např. oteklá nebo zarudlá rána, výtok, nebo
pokud máte pocit, že se kočička dobře
neuzdravuje.
Podávejte léky tak, jak doporučil veterinář.
Bolest se u koček často těžko rozpozná, ale
mezi příznaky patří ztráta chuti k jídlu, skrývání
se nebo stažení se od lidí a jiných zvířat. Pokud
máte jakékoli obavy, kontaktujte veterináře.
První noc, nebo i déle, budete možná muset
nechat kočičku uvnitř doma.
Aby si mohla odpočinout a zotavit se,
poskytněte kočičce vdomácnosti tiché (klidné)
a teplé místo.

Krmení Vaší kočky
Po operaci je možné, že Vaše kočička nebude
mít chuť k jídlu. Chcete-li jí dodat chuť k jídlu,
můžete zkusit:

•
•
•
•
••
•
•

Pokud používáte konzervy nebo kapsičky,
zkuste krmivo mírně ohřát.
Nabídněte chutné a voňavé krmivo, například
krmivo pro koťata.
Veterinář Vám může doporučit speciální
krmivo, které povzbudí stravování a podpoří
uzdravení.
Dávejte malé, ale časté dávky krmivo a vždy
mezi krmením misku odejměte.
Můžete i zkusit nakrmit kočičku zruky.
Rozmazáním malého množství krmiva na
tlapce může pomoci, aby dostala chuť kjídlu.
Použijte mělkou misku, aby se kočičí vousy
nedotýkaly boků.
Zavolejte veterináři, pokud kočička den nebo
dva nic nesní.

Opětovné seznámení s ostatními
kočkami doma
Je možné, že po návštěvě u veterináře Vaše
kočička načichla neznámými pachy, zejména,
pokud tam byla přes noc nebo i déle. Tyto pachy
mohou ostatní kočičky doma znepokojit, proto je
nejlepší při návratu postupovat opatrně a znovu
všechny řádně představit:

Pamatujte si
Pokud vás něco znepokojuje, kontaktujte
veterináře.

This leaﬂet has been translated by Pauline Hruska

Cat Friendly Clinic
Návštěva veterináře s kočičkou
Kočky jsou samostatná teritoriální zvířata, která
potřebuji cítit kontrolu nad svým okolím. Jsou i
velmi citlivá na různé pachy. Kvůli tomu pro ně
může být návštěva veterinární kliniky velice
stresující.

V čekárně

Nejlépe si vyhledejte akreditovanou kliniku ISFM
(tzv. Cat-Friendly Clinic) a/nebo ujistěte se, že:

•
•
•
•

Najděte si vhodnou veterinární kliniku

Najděte si veterinární kliniku, která rozumí kočkám, snaží
se jim vyjít vstříc a snížit stres návštěvy. Ideálně si najděte
kliniku, která si prošla akreditací od International Society of
Feline Medicine (ISFM), tzv. “Cat Friendly Clinic”. Cat
Friendly Clinic v České republice si můžete vyhledat na:
https://catfriendlyclinic.org/cat-owners/find-a-clinic/.

Vyberte si pro svou kočičku vhodnou
přepravku

•
•
•
•
•

Měla by být pevná a
snadno čistitelná (z plastu,
nebo plastem potažená)
Ideální jsou přepravky,
které se otevírají shora,
nebo přepravky, u nichž se
horní část dá odejmout
Během cesty zakryjte
přepravku dekou nebo
ručníkem
Pokud jedete autem,
zabezpečte přepravku v
prostoru pro nohy, aby se
nehýbala
Při přenosu držte
přepravku opatrně, nejlépe
i zespoda – aby se nehoupala a nenarážela do
něčeho

Známé pachy kočky uklidňují

•
•
•
•
•
•

Používejte přepravku i doma – udělejte z ní pelíšek
nebo jí tam zkuste dát krmivo - aby si kočička
spojila přepravku s něčím pozitivním a přepravka se
neobjevila jen při návštěvě k veterináři!
Před cestou k veterináři dejte do přepravky dečku z
pelíšku nebo kus oděvu, aby kočička cítila známé
pachy
Když otřete obličej kočky ručníkem nebo dečkou tak
se na nich zachytí její pach. Ručníkem pak můžete
otřít vnitřek přepravky, případně ho tam i nechat
30 minut před tím, než dáte kočičku do přepravky,
můžete postříkat její vnitřek syntetickým kočičím
feromonem (pokud máte)
Pokud kočička stejně zpanikaří, můžete ji zabalit do
měkké deky a vložit ji v dece do přepravky
Vezměte si s sebou náhradní pelíšek nebo dečku,
která voní domovem, pro případ, že kočička cestou
k veterináři znečistí přepravku

•
•
•
•

Mají čekárnu přímo pro kočky nebo oddělený
prostor pro kočky
Mají poličky nebo vyvýšené místo na přepravku,
aby nebyla kočička v přepravce na podlaze
Najděte si v čekárně klidné místo a nechte
přepravku zakrytou dekou/ručníkem
Eventuálně (pokud jste přijeli autem) nechte
kočičku v autě, než Vás zavolají

V ordinaci

Akreditace ISFM veterináře/kliniky znamená, že
všichni zaměstnanci
kliniky jsou speciálně
vyškoleni a umí s
kočkami správně
zacházet: šetrně a s
úctou.
Zaměstnanci kliniky
by měli dát Vaší
kočičce dostatek
času, aby se v
poradně rozhlédla a
aklimatizovala.
Pokud něčemu
nerozumíte, požádejte,
aby Vám to řádně vysvětlili.
•Pokud si nejste jisti podáváním léků, zeptejte se
veterináře, sestřičky či asistenta a nechte si vše
vysvětlit a ukázat.

Pobyt u veterináře

Klinika ISFM Cat-Friendly Clinic splňuje určité
standardy. Nicméně se nebojte zeptat, kde bude
Vaše kočka pobývat. Klinika by měla:

•
•
•
•
•

Mít samostatné klidné oddělení pro kočky nebo
oddělený samostatný prostor pro kočky v nemocnici
Poskytnout odolnou, čistou a bezpečnou klec
dostatečné velikosti, která umožňuje pohodlné
rozdělení místa na odpočinek (pelech), záchod,
místo na jídlo/pití, atd.
Mít pohodlný pelech a místo, kde se kočička může
případně schovat (např. kukaň)
Umožnit, abyste tam kočičce nechali její vlastní
pelech se známými pachy domova
Umožnit, abyste mohli kočičku navštívit, pokud tam
bude muset kočička zůstat – domluvte se, kdy ji
můžete navštívit
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Co je “Cat Friendly Clinic”?
Cat Friendly Clinic: co to znamená pro
mou kočičku a pro mě?

Mezinárodní organizace kočičí medicíny (International
Society for Feline Medicine - ISFM) je veterinární divize
společnosti International Cat Care (www.icatcare.org),
charita která se zaměřuje na vylepšení zdraví a životních
podmínek koček po celém světě.

•
•
•
•
•
•

Veterinární klinika s designací ISFM Cat Friendly Clinic je
znak důvěry a ujistí Vás, že:

•
•
•

Přinést kočičku k veterináři
je často velmi obtížné:
Kočky často nerady cestují,
protože mimo domov (domácí
teritorium) se necítí bezpečně.
Jsou značně citlivé na nové
věci, zvuky a pachy.
Většina koček
upřednostňuje klid a
samotu a jsou velmi
náchylné na stres.
Většina koček se velmi
stresuje v přítomnosti psů u
veterináře
S kočkami je třeba zacházet
šetrně a s respektem.

Jaké jsou různé úrovně akreditace
kliniky ISFM Cat Friendly Clinic?

Akreditace Cat Friendly Clinic (CFC) má tři úrovně bronzovou, stříbrnou a zlatou. Veterinární kliniky se
velmi liší velikostí, lokalitou, strukturou, personálem a
vybavením. Podrobnější informace o požadavcích na
akreditaci naleznete na našem webu www.catfriendlyclinic.org - spolu se seznamem
akreditovaných veterinářů.

Cat Friendly Clinic:
důležité pro
veterináře ...

Cílem programu ISFM Cat Friendly Clinic je zajistit, aby
akreditované kliniky dosáhly vyšší úrovně péče o kočky v
tom, že:

•
•
•

Rozumí potřebám koček a usilují o to, aby jejich
návštěva u veterináře byla co nejpříjemnější
Znají potřeby koček – mají šetrný přístup a zacházejí s
nimi opatrně a pozorně
Mají jak znalosti, ale i speciální vybavení pro péči o
kočky

Akreditace Cat Friendly Clinic znamená, že veškerý
personál, od recepčních, zdravotních sester a techniků, až
po veterináře jsou seznámeni s tím, jak zacházet s kočkami
a pečovat o ně. Každá akreditovaná klinika má také
alespoň jednoho tzv „Cat Advocate“ (Kočičího „obhájce“) někoho, kdo zajišťuje dodržování standardů vhodných pro
kočky a který Vám případně rád poradí.

Čekárna
Hospitalizace
Konzultace
Chirurgie
Vybavení

Klinika dosáhla určitých minimálních akreditačních
standardů
Klinika a její zaměstnanci jsou si vědomi specifických
potřeb koček
Zaměstnanci Vám rádi poradí, seznámí Vás s klinikou a
vysvětlí Vám postupy vyšetření a léčení

Zaměstnanci každé akreditované kliniky se zavázali,
že s kočkami budou zacházet a chovat se k nim s
porozuměním, šetrností a respektem a že vynaloží
veškeré úsilí na to, aby Vaše společná návštěva s
kočičkou byla co nejméně stresující.
Máte-li jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se Vaší
kočičky nebo kliniky, obraťte se na personál CFC –
rádi Vám poradí a pomohou. Pokud máte obavy
ohledně dodržování některého z kritérií CFC, obraťte
se na Kočičího obhájce (Cat Advocate). Ohledně
kliniky se můžete též obrátit rovnou na nás na
stránkách www.catfriendlyclinic.org.
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Brons
Bronzová

Silver
Stříbrná

Guld
Zlatá

Termíny pouze pro kočky, pokud pro kočky
není samostatný prostor (např. oddělené místo
v čekárně)

Mají v čekárně oddělený prostor přímo pro
kočky

Nadstandardní vybavení v čekárně (např.
vyvýšené poličky/pelechy/košíky)

Psi a kočky musí být na oddělení rozděleni,
Není nutný požadavek na tuto úroveň akreditace musí
mít minimální stanovenou velikost klece

Musí mít samostatné oddělení pro kočky,
větší velikost klecí

Bezpečný, zabezpečený a dobře vybavený konzultační prostor. Konzultace musí trvat
minimálně 10 minut.

Mají specializovanou konzultační
místnost pro kočky. Konzultace musí
trvat minimálně15 minsr,

Chirurgický sál/vybavení není podmínkou
Dobrá úroveň vybavení vhodného pro kočky

Musí být v případě potřeby schopen
anestézie kočky
Mají nadstandardní vybavení, např.
rentgen, jsou zařízeni na zubní výkony atd.

Musí mít operační sál vyhrazený pro kočky.
Vyžadována vyšší úroveň
vybavení (např. vlastní laboratoř)

