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DRAUGIŠKA KATĖMS KLINIKA

Draugiška katėms veterinarinė
priežiūra: patarimai kačių šeimininkams 

Katės atvežimas į veterinarijos kliniką gali
sukelti stresą tiek jums, tiek jūsų katei. Visgi
klinikos, kurios yra akredituotos kaip draugiškos  
katėms klinikos, deda daug pastangų, kad 
pagerintų jūsų katės apsilankymų patirtį.
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Įžanga

 Programą „Cat Friendly Clinic“  
(liet. „Draugiška Katėms Klinika“) 
2012 m. įsteigė ISFM. Iš pradžių - Jungtinėje 
Karalystėje, o vėliau programą išplėtė 
Europoje, Australijoje ir Azijoje, taip siekiant 
padėti veterinarijos gydytojų komandoms 
pritaikyti klinikų aplinką katėms, pagerinti 
personalo santykį su katėmis-pacientėmis 
bei sumažinti joms ir jų šeimininkams keliamą 
stresą. Visa tai yra naudinga tiek psichinei, tiek 
fizinei kačių sveikatai. Organizacijos „American 
Association of Feline Practitioners“ (AAFP) 
įsteigta programa „Cat Friendly Practice 
Program“ tuo pačiu metu pradėjo veikti Šiaurės 
ir Pietų Amerikos bei Karibų jūros regione. Šios 
iniciatyvos populiarumas labai greitai išaugo 
veterinarijos srities darbuotojams pastebėjus, 
jog tiek katės, tiek jų šeimininkai tapo kur kas 
laimingesni vizitų metu, o vizitai - dažnesni. 
Tokie pasiekimai džiugina ir pačias klinikų 
komandas, didina pasitenkinimą savo darbu. 
Taigi šiame vadove bus aptarti aspektai, 
kurie yra būdingi draugiškai katėms klinikai 
bei kodėl tai yra taip svarbu.  

 

 

Norėdami suvokti, kodėl apsilankymas
veterinarijos klinikoje katėms kelia stresą, mums 
reikia suprasti, iš kur katės yra kilusios. Katės 
yra išsaugojusios daugybę laukinių savybių
iš savo protėvių.

Sužinokite daugiau apie draugiškas katėms
klinikas apsilankant šiose interneto svetainėse:

Katės yra teritoriniai gyvūnai, o tai 
reiškia, kad joms nepatinka palikti 
savo namų erdvę. Katės taip pat yra 
nepriklausomos, jos yra jautrios 
naujai aplinkai, garsams ir kvapams 
(pav. Nr. 1). Jos natūraliai bijo kitos 
rūšies gyvūnų, tokių kaip šunys (net 
ir tuo atveju kai su jais gyvena kartu),
o ypač tokiose situacijose kai negali 
nuo jų lengvai pabėgti. 
 

Veterinarijos klinikos gali tapti 
akredituotomis kaip draugiškos 
katėms klinikos, jeigu atitinka įvairius
kriterijus, tokius kaip katėms
specialiai pritaikyta klinikos aplinka, 
tinkamas klinikos darbuotojų elgesys
ir bendravimas su katėmis. Norint 
sukurti draugišką katėms aplinką,
klinikos turi įsigyvendinti tam tikrus
pokyčius pagal numatytą standartą. 
Dėl to klinikos turi pateikti šių pokyčių
konkrečius įrodymus, kurie yra 
nustatyti ir keliami ISFM organizacijos. 
 

 
Klinikos aplinka
Kiekviena klinikos erdvė gali būti 
pritaikyta katėms.

catfriendlyclinic.org catfriendly.com

Kodėl mums reikia
draugiškų katėms klinikų?

Kas yra draugiška
katėms klinika?

Tarptautinė organizacija 
„International Cat Care“ ir jos 
veterinarijos skyrius „International 
Society of Feline Medicine“ (ISFM)
jau seniai pripažino, kad katės savo 
elgesiu ir sveikatos ypatumais 
labai skiriasi nuo šunų. Katės 
geriausiai jaučiasi savo namuose, 
o veterinarijos klinikų aplinka, kur
gausu nepažįstamų kvapų, garsų ir
vaizdų, įprastai joms kelia didelį 
stresą.
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Dėl to klinikos gali pasiūlyti:
• Laukiamojo patalpą su atskiromis
zonomis katėms ir šunims, kurioje
taip pat būtų vieta saugiai padėti 
katės transportavimo dėžę, 
kadangi katės jaučiasi saugiau 
būdamos aukštesnėje zonoje nei 
ant žemės.
• Tik katėms skirtą apžiūros 
kabinetą, kuriame katės nejaustų
kitos rūšies gyvūnų kvapų (pav. 2)
• Stacionaro kambarį sergančioms
ir sveikstančioms katėms, kuriame 
būtų saugu, šilta, tylu ir ramu bei,
kuris idealiausiu atveju skirtas tik 
katėms (pav. 3).
• Įrangą, kuri yra pritaikyta kačių 
fiziologijai ir anatomijai.
• Kačių emociniams poreikiams
pritaikytą fiksavimą.  

Paveikslėlis 1: Katės turi puikius uoslės, regos, klausos ir lytėjimo pojūčius. Tai joms suteikia
galimybę būti puikiomis medžiotojomis. Tačiau dėl šių ypatybių veterinarijos klinikos aplinka 
joms gali atrodyti itin baisi.
Šaltinis: International Cat Care 

Paveikslėlis 2: Katės ir šunys turėtų
būti laikomi kiek labiau įmanoma
atskirai. Pavyzdžiui, veterinarijos 
klinika gali turėti apžiūros kabinetą,
skirtą tik katėms arba darbo dienoje
suplanuoti vizitų laikus, skirtus tik 
pacientėms-katėms. 
Šaltinis: Lumbry Park Veterinary
Specialists, JK.

Paveikslėlis 3: 
Klinikos stacionaro
narvas turi būti
suprojektuotas ir 
įkurtas taip, kad katė
jame galėtų jaustis
komfortiškai. Šis
kačiukas stacionaro
narve turi jaukų
guolį, kuriame gali
pasislėpti ir jaustis
saugiai. Šaltinis:
Sam Taylor 
 

Kaip katės mato pasaulį?
Klausa

Platus klausos spektras, 
žymiai pranašesnis už mūsų 
ar šunų klausą
Judrios ir didelės ausys 
padeda aptikti, sustiprinti ir 
atpažinti garsus
Klausa padeda identifikuoti 
grobio vietą ir greitai atpažinti 
įsibrovėlius į teritoriją

Uoslė

1000 kartų jautresnė už
žmonių uoslę
Kvapus jaučia žymiai aštriau
negu žmonės

Rega

Pritaikyta aptikti judesius ir 
matyti prasto apšvietimo 
sąlygomis, kuomet grobis yra 
itin aktyvus
Didelės akys suteikia platų 
regėjimo lauką
Puikus periferinis regėjimas
Trūksta gebėjimo įžvelgti
raudonus tonus
Prastas regėjimas trumpame
nuotolyje (<2 m.)

Vomeronasalinis organas

Chemiškai aptinka 
feromonus
Padeda palaikyti ryšį tarp 
kitų kačių
Feromonai perduoda 
informaciją apie teritoriją, 
katės tapatybę, reprodukcinę
būklę ir galimą grupės 
sanglaudą

Lytėjimas
Lietimui ir spaudimui jautrios 
letenų pagalvėlės
Naudojamos tyrinėjant 
pasiekiamus objektus, pvz.,
žaislus
Gali aptikti vibracijas, pvz., 
žingsnius

Skonis

Prastas skonio pojūtis 
lyginant  su žmonėmis (apie 
470 skonio receptorių, kai tuo 
tarpu žmonės turi 9000)
Puiki kačių uoslė dar labiau
susilpnina skonio pojūtį
liežuviu
Trūksta gebėjimo aptikti 
saldų skonį

Ūsai

Labai jautrūs (kiekvieno ūselio
pagrindas yra pilnas nervų 
galūnėlių)
Naudojami erdvinei 
orientacijai, oro slėgio bei 
srovių aptikimui

Kitos klinikos patalpos taip pat
yra pritaikytos, atsižvelgiant į
specifinius kačių poreikius. 



 
Įranga  
Norint tapti draugiška katėms klinika, nebūtina 
įsigyti daug specialios įrangos. Nedideli ir paprasti
pokyčiai gali būti lengvai įgyvendinami, bet tuo
pačiu turėti didelę įtaką katėms. Pavyzdžiui, 
klinikose gali būti naudojamos silpnesnį garsą
skleidžiančios nagų kirpimo žnyplės arba
plonesnės adatos.   
Katės fiksavimas ir apžiūra

 

Komandų apmokymai  
Būdami ISFM ir AAFP organizacijų nariai, 
draugiškų katėms klinikų specialistai yra
gerai apmokyti ir susipažinę su naujausia
veterinarinės kačių priežiūros informacija.
Jie dalyvauja įvairiuose seminaruose ir
konferencijose bei mėgaujasi galėdami 
sužinoti daugiau, kaip prižiūrėti kates savo 
klinikose bei galėdami pasidalinti žiniomis
su kitais veterinarijos specialistais. 
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Paveikslėlis 4: Draugiškose katėms 
klinikose katės yra laikomos ir fiksuojamos 
švelniai ir ramiai. Šaltinis: International
Cat Care

Paveikslėlis 5: Katė yra apžiūrima savo
transportavimo narve, nuėmus viršutinę
jo dalį. Taip ji jaučiasi saugiau. Taip pat
galima leisti katei pasisplėpti po savo
pledu, jeigu tik ji to nori ir dėl to jaučiasi
saugiau. Šaltinis: Kelly St Denis

Paveikslėlis 6: Katės taip pat dievina skanėstus!
Norint sukurti pozityvią patirtį, apžiūros metu
katėms gali būti pasiūlytas skysto arba kitokio 
pavidalo skanėstas. ŠaltinisL Sam Taylor

Draugiškų katėms klinikų darbuotojai su katėmis 
turi elgtis švelniai ir maloniai, stebėdami jų
elgesį ir atsižvelgdami į jų  emocijas. Norint, kad
procedūros metu katės išliktų ramios ir nejudėtų,
jos neturėtų būti laikomos 
prispaustos arba būti laikomos už pakarpos 
(pav. 4). Tai joms sukeltų baimę, skausmą ir
sukurtų neigiamas asociacijas su klinikos aplinka
ir specialistais. Draugiškų katėms klinikų 
specialistai geba tinkamai prieiti, liesti ir fiksuoti
(laikyti) kates, užtikrinant jų komfortą 
(pav. 5 ir 6).

Kates fiksuojame ir laikome
pagarbiai ir švelniai

nelaikome jų už pakarpos



 Veterinarijos klinikos gali kreiptis dėl skirtingų 
akreditavimo lygių, priklausomai nuo jų 
įrengimo pobūdžio. Visų lygių katėms 
draugiškos klinikos (bronzinio, sidabrinio ar 
auksinio) yra pritaikytos katėms, o jų 
specialistai geba puikiai jomis pasirūpinti.
1 lentelėje yra nurodomi kiekvienam 
akreditavimo lygiui reikalingi kriterijai. 

Artimiausią jūsų lokacijai katėms draugišką
kliniką galite rasti apsilankant šioje svetainėje: 
catfriendlyclinic.org. 

Čia rasite Europos, Azijos, Australijos, 
Šiaurės ir Pietų Amerikos šalių 
draugiškas katėms klinikas bei jų 
adresus. Norint sužinoti, ar jūsų 
veterinarijos klinika yra akredituota 
kaip draugiška katėms klinika, 
ieškokite atitinkamo sertifikato
klinikos laukiamajame arba klinikos 
interneto svetainėje. Jeigu jūsų
veterinarijos klinika dar neprisijungė
prie šios iniciatyvos, pasiūlykite jos
personalui apsvarstyti šią galimybę 
tiesiogiai kreipiantis į organizaciją. 
Kone kiekviena veterinarijos klinika 
gali tapti draugiška katėms klinika - 
tereikia įsigyvendinti paprastus ir
ganėtinai nebrangius pokyčius bei
turėti užtektinai ryžto siekiant
tobulinti kačių priežiūrą.
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Kokie gali būti katėms 
draugiškų klinikų 
akreditavimo lygiai?

Kaip surasti draugiška
katėms kliniką?

Klinikos erdvė Bronzinis Sidabrinis* Auksinis*

Laukiamasis Privalo būti atskira laukiamojo zona katėms, užklotai, skirti
uždengti transportavimo narvus bei baldas ar įrenginys,
skirtas sudėti transportavimo narvus aukščiau nuo žemės

Hospitalizacijos
patalpos

Nėra privaloma Patalpoje šunys ir katės turi
būti atskirti narvuose, kurių 
dydis atitinka arba viršija 
minimalius dydžio 
reikalavimus

Katės turi būti laikomos
atskiroje patalpoje, kurioje
yra įrengti didesnio dydžio
komfortiški narvai

Konsultacijų-
apžiūros 
kabinetas

Saugiai ir gerai įrengtas konsultacijų-apžiūros kabinetas. 
Konsultacijos trukmė yra ne trumpesnė kaip 10 minučių. 
Ilgesnis konsultacijos laikas yra skiriamas sunkiai 
sergančioms, senstančios ar nerimastingoms katėms, 
elgesio konsultacijoms ir sudėtingiems atvejams

Operacinė Specifinės chiruginės
priemonės nėra
reikalingos

Privalo būti katėms 
reikalinga anestezavimo 
įranga

Privalo būti įrengta atskira
operacinė

Įranga Reikalinga gero lygio,
katėms pritaikyta
medicininė įranga

Reikalinga papildoma 
įranga,  pavyzdžiui, dantų 
gydymo įranga

Reikalinga aukštesnio lygio
įranga, pavyzdžiui
laboratorinė įranga

*Aukštesni lygiai turi atitikti žemesnio lygio reikalavimus, taip pat pasiūlyti papildomų funkcijų, 
kaip nurodyta lentelėje

Lentelė 1 Draugiškų katėms klinikų akreditavimo lygiai ir keletas jiems būdingų kriterijų

Tik katėms skirti vizitų laikai,
jeigu laukiamajame nėra 
įrengta atskira kačių zona.
Speciali vieta, skirta sudėti 
transportavimo narvams,
kad šie nestovėtų ant žemės

Tik katėms skirtas apžiūros
kabinetas, kuriame konsultacija 
trunka ne trumpiau kaip 15 min.
Ilgesnės konsultacijos
skiriamos sunkiai sergančioms, 
senstančios ar nerimastingoms 
katėms, elgesio konsultacijoms 
ir sudėtingiems atvejams
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Palaikykite mūsų veiklą

„International Cate Care“ komandos
kruopščiai parengti kačių priežiūros vadovai, 
skirti informuoti ir patarti kačių šeimininkams 
bei jų globėjams, taip siekiant skatinti didesnį
samoningumą ir skleisti žinią apie katėms
draugišką gydymą.

 
Mes visi norime geriausio savo katėms ir 
tikimės, kad šis nemokamas vadovas jums
bus naudingas. Jeigu norite prisidėti prie mūsų
veiklos, būtume dėkingi už jūsų paramą mūsų 
organizacijai. Visa gauta parama yra skiriama 
palaikyti organizacijos veiklą, kuriant pasaulį, 
kuriame kiekvienos katės gyvenimo patirtis 
yra kuo geresnė.

Norėdami sužinoti daugiau arba 
skirti paramą, apsilankykite:

icatcare.org/support-us/donate

Dėkojame International Cat Care 
komandos ir visų kačių vardu
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