
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.

• 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.
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.

Cat Friendly Clinic: co to znamená pro 
mou kočičku a pro mě?
Veterinární klinika s designací ISFM Cat Friendly Clinic je 
znak důvěry a ujistí Vás, že:

• 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

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.

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.

Cat Friendly Clinic
Co je “Cat Friendly Clinic”?

Brons Silver Guld

Čekárna
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)

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

Musí mít samostatné oddělení pro kočky, 
větší velikost klecí

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

Mají specializovanou konzultační 
místnost pro kočky. Konzultace musí 

trvat minimálně15 minsr,

Chirurgie Chirurgický sál/vybavení není podmínkou Musí být v případě potřeby schopen 
anestézie kočky

Musí mít operační sál vyhrazený pro kočky.

Vybavení Dobrá úroveň vybavení vhodného pro kočky Mají nadstandardní vybavení, např. 
rentgen, jsou zařízeni na zubní výkony atd.

Vyžadována vyšší úroveň 
vybavení (např. vlastní laboratoř)

This leaflet has been translated by Pauline Hruska
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