
Opieka nad kotem 
Żywienie 

Kot musi mieć stały dostęp do świeżej wody. Jako stały pokarm poleca się karmy mokre dobrej jakości (np. 

Animondę Carny, Applaws, paszteciki Gourmet Gold,) lub karmę suchą dobrej jakości (np. Brit Care, Applaws, 

Taste of the Wild, Orijen, Farmina). Nie wolno karmić kota kaszą, ziemniakami, pieczywem, resztkami z obiadu, 

słodyczami. 

 

Profilaktyka weterynaryjna 

Jeżeli kot jest wychodzący to co roku należy powtarzać szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz chorobom 

zakaźnym. Jeżeli kot nie wychodzi nie trzeba szczepić go przeciwko wściekliźnie. Dorosłego kotka powinno się 

odrobaczać co 6 miesięcy i powtórzyć dawkę w przypadku wystąpienia w kale bądź wymiotach pasożytów (białe 

ziarenka lub nitki). Książeczka zdrowia wydawana jest zwykle na drugi dzień roboczy po adopcji. Jeżeli kot został 

wydany zaraz po kwarantannie i nie jest jeszcze wykastrowany/wysterylizowany, bądź z innych przyczyn nie mógł 

jeszcze przejść zabiegu, to należy umówić się z na bezpłatny zabieg kastracji/sterylizacji w schronisku. 

 

Wyprawka 

Na przyjęcie nowego członka rodziny należy się przygotować. Kotek musi posiadać miseczki, kuwetę ze żwirkiem, 

przystosowane zabawki, karmę, smycz, drapak, szczotkę. 

 

Wychowanie 

Pierwsze chwile w nowym domu są dla kota bardzo stresujące. Nie należy dokładać mu stresów (np. zapraszać  

w dniu przybycia kotka gości, przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne). Kot po przybyciu do nowego domu może 

schować się w kryjówce (np. pod łóżkiem, za szafką). Jeżeli jest tam bezpieczny, nie należy wyciągać go na siłę. 

Należy poświęcać mu uwagę, znaleźć czas na wspólną zabawę. Nigdy nie należy być wobec niego agresywnym, 

ponieważ może to skutkować osłabieniem więzi między opiekunem a kotem, a także przykrymi w skutkach 

problemami behawioralnymi. Jeżeli nagle kot zaczyna zachowywać się agresywnie, bądź załatwiać się poza 

kuwetą, chociaż wcześniej nie było tego problemu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem weterynarii 

lub behawiorystą.  
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