
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 k ní citliví a nechte na ní 
rozhodnutí, kdy naváže kontakt s ostatními 
v okolí. • 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 v domácnosti tiché (klidné) 
a teplé místo. 

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: 

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

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 z ruky. • Rozmazáním malého množství krmiva na 
tlapce může pomoci, aby dostala chuť k jídlu. • Použijte mělkou misku, aby se kočičí vousy 
nedotýkaly boků. • Zavolejte veterináři, pokud kočička den nebo 
dva nic nesní.  

Pamatujte si 

Pokud vás něco znepokojuje, kontaktujte 
veterináře. 

Cat Friendly Clinic
Návrat kočičky domů od 

veterináře 
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