
W roku 2018 w wyniku współpracy lekarzy we-
terynarii praktyków i behawiorystów, którym, 
koty są szczególnie bliskie zarówno prywatnie 
jak i w pracy zawodowej, oraz firmy Royal Canin 
zainicjowano grupę roboczą pod nazwą „Zespół 
Ekspertów ds. Kotów”. 

Ten długofalowy projekt, obejmuje działania mające 
na celu zwiekszenie dobrostanu oraz zdrowotności 
kotów. Zespół spotykał się parokrotnie w ciągu całe-
go roku, aby wspólnie przedyskutować i opracować 
materiały edukacyjne. W marcu 2018 roku członko-
wie uczestniczyli w międzynarodowym sympozjum 
organizowanym corocznie przez firmę Royal Canin. 
W tym roku spotkanie odbywało się w Montpellier 
we Francji. Podczas sympozjum odbył się szereg 
wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez 
uznanych wykładowców z całego świata. Spotkania 
te mają na celu edukację lekarzy weterynarii również 

poprzez wymianę doświadczeń. Dodatkowo zapre-
zentowano rozwiązania multimedialne i technolo-
giczne pomagające w codziennej pracy. W tym roku 
szczególnie podkreślano funkcjonowanie lekarza 
weterynarii i lecznicy w mediach społecznościo-
wych, co okazuje się ważną metodą komunikacji 
z właścicielami zwierząt oraz wygodnym sposobem 
edukacji. Okazuje się, bowiem, iż właściciele bardzo 
chętnie sięgają po ten rodzaj łatwo dostępnej wiedzy, 
a lekarz weterynarii ma pewność, iż informacje są 
wartościowe pod względem merytorycznym. 

Podstawowym założeniem Zespołu było opracowa-
nie materiałów, które ułatwią lekarzowi weterynarii 
rozmowę z właścicielem kota oraz zwrócenie uwagi 
na istotne aspekty zdrowotne i behawioralne. 

W ten sposób powstały ”Standardy Wizyty Wetery-
naryjnej”, czyli cykl materiałów dotyczących specyfiki 
wizyty:
• z młodym kocięciem
• około sterylizacyjnej
• z kotem otyłym.

Standardy, które trafią do Państwa lecznic już w 2019 
roku, zostały opracowane w oparciu o międzynaro-
dowe publikacje, w tym kalendarz szczepień i profi-
laktyki WSAVA oraz materiały International Society 
of Feline Medicine (ISFM). 

Przygotowane broszury zawierają informacje o opiece 
zdrowotnej kotów, nie mają jednak na celu eduko-
wania lekarzy weterynaii w zakresie diagnostyki 
i leczenia, a pomoc w codziennej praktyce dotyczącej 
postępowania z pacjentem oraz rozmowy z klientem 
– opiekunem kota.
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Kolejnym celem pracy Zespołu jest przybliżenie 
polskim lekarzom praktykom procesu certyfikacji 
„Kliniki Przyjaznej dla Kotów (CFC)”. Jest to między-
narodowy program standaryzacji lecznic prowadzony 
przez ISFM. Założeniem programu jest wyróżnienie 
lecznic weterynaryjnych, które specjalizują się 
w spełnianiu unikalnych kocich wymagań doty-
czących zarówno przebiegu wizyty weterynaryjnej, 
jak i wyposażenia lecznicy. Wszystko to, ma na celu 
stworzenie przyjaznego dla kotów środowiska, mini-
malizującego stres związany z wizytą weterynaryjną 
i przebiegiem leczenia. Wiąże się to z zatrudnieniem 
wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze 
weterynarii i technicy weterynarii), wykorzysta-
niem zaplecza dopasowanego do potrzeb kotów oraz 
specjalistycznego sprzętu. Lista certyfikowanych 
lecznic widnieje na stronie współtworzonej przez 
ISFM (www.catfriendlyclinic.org), co stanowi cen-
ną wskazówkę dla właścicieli zwierząt. Certyfikat 
wzmacnia przekonanie opiekuna, że jego zwierzę 

zostanie otoczone odpowiednią opieką medyczną 
zapewniającą również komfort psychiczny zwierzę-
cia na jak najwyższym poziomie. Dodatkowo lecznica 
udziela informacji, jak prawidłowo przygotować kota 
do transportu i wizyty lekarskiej tak aby wyelimino-
wać potencjalne czynniki stresogenne jeszcze przed 
rozpoczęciem wizyty w lecznicy.

Uzyskanie certyfikatu wiąże się bezpośrednio ze 
spełnieniem przez lecznicę weterynaryjną okre-
ślonych wymagań, co zostaje poddane ocenie przez 
ISFM. Sama procedura jest stosunkowo prosta. 
Wszystkie podstawowe informacje znajdują się na 
stronie www.catfriendlyclinic.org.

Po stworzeniu indywidualnego konta lecznicy, należy 
wypełnić formularz akredytacyjny on-line i pobrać 
podręcznik z wytycznymi CFC. Po przesłaniu formu-
larza akredytacyjnego w ciągu 2-3 tygodni zostaje 
on poddany ocenie przez ISFM. Istnieje również 
możliwość, iż ISFM skontaktuje się bezpośrednio 
z lecznicą w celu wyjaśnienia niejasności lub uzy-
skania dodatkowych informacji. Uzyskanie akre-
dytacji łączy się z otrzymaniem certyfikatu. Należy 
pamiętać, że akredytacja wydawana jest na okres 3 
lat, po czym następuje ponowna ewaluacja, co ma 
na celu utrzymanie założonych przez ISFM standar-
dów. Mamy nadzieję, iż już wkrótce do listy lecznic 
certyfikowanych dołączą polskie placówki.

Liczymy, iż przygotowane przez Zespół materiały 
okażą się przydatne, będziemy wdzięczni za wszel-
kie uwagi merytoryczne, gdyż naszym celem jest 
budowanie profesjonalnego wizerunku lekarzy 
weterynarii, także w obszarze współpracy z coraz 
bardziej wymagającym klientem, jakim jest opie-
kun kota.

W imieniu Zespołu Ekspertów ds. Kotów

dr Agnieszka Cekiera 

W 2018 roku Royal Canin został jednym z 6 oficjalnych 
partnerów ISFM. Więcej informacji na stronie:  
www.catfriendlyclinic.org
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