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Oskrba invalidnih mačk
Dejstvo je, da se invalidne mačke zlahka prilagodijo na nov 
način življenja, ne glede na to, kdaj je do poškodbe prišlo.

Med najpogostejše vrste invalidnosti pri mačkah spadajo slepota, gluhost in ovirano 
gibanje (vzrok za slednje je običajno izguba uda ali bolezen, kot je npr. cerebralna 
hipoplazija).

Če želite invalidni mački ponuditi čim boljšo oskrbo, upoštevajte naslednje nasvete:

Gluhe mačke
Mnogim mačkam se, tako kot nam, s starostjo postopoma poslabša sluh. Nekatere 
so gluhe že ob rojstvu, ali pa nenadno izgubo sluha utrpijo kot posledico bolezni 
oz. poškodbe. Mačke se s pomanjkanjem sluha spoprimejo na tako učinkovit način, 
da je včasih težko opaziti, da jim sploh kar koli manjka.
Ne glede na rečeno vam priporočamo, da:
* jih ne izpuščate na prosto, razen če je vaš vrt primerno zavarovan z ograjo.
* Zelo pomembno je, da se jih lahko identificira, če vam slučajno pobegnejo. Tako 
kot vse mačke jih je treba čipirati, lahko pa jim tudi nadenete ovratnico, na kateri je 
naveden domači naslov in vrsta invalidnosti.
* Nekatere gluhe mačke lahko nazaj prikličete s pomočjo vizualnih signalov (ročnih 
ali svetlobnih), vendar naj bodo dovolj razločni in naj vedno pomenijo isto. 
* Da gluhih mačk ne prestrašite, se jim vedno približajte s težkimi koraki, da bodo 
lahko začutile vibracije.

Gluha muca Snežinka
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Slepe mačke
Do sleposti lahko pride ob rojstvu, postopoma, ali kot posledica travme oz. 
poškodbe.
* Tudi slepe mačke je treba čipirati, imeti znotraj in jim morda celo nadeti ovratnico, 
na kateri je naveden njihov naslov in vrsta invalidnosti.
* Opozorilo: če do slepote pride nenadoma, se bo mačka na začetku morda 
zadrževala v bližini mesta, kjer spi, ter bo morda razvila neprimerne straniščne 
navade, če stranišča ne bo znala najti.
* Skušajte jih čim manjkrat nositi. 
Vse mačke znajo s pomočjo vonjavnih 
žlez na tačkah priti po isti poti nazaj, 
kakršnokoli dvigovanje pa jih bo pri 
tem zmotilo. 
* Ko se jim približujete, jih ogovorite, 
da se vas ne bodo prestrašile.
* Slepe mačke se pri gibanju zanašajo 
na vonjave in spomin, zato ni dobro, če 
premikate pohištvo, njihovo posodo 
s hrano/vodo ali stranišča, ali da jim 
nastavljate ovire na nepričakovanih 
mestih.
* Če imate v domu stopnice, jih 
zavarujte z zaporo, dokler mačka še 
ni navajena na to, kje so. Kasneje jim 
pri orientaciji lahko pomaga, če ob 
vrhu in dnu stopnic položite talno 
oblogo s prepoznavno teksturo.
* Dovolj gibanja jim lahko zagotovite 
tako, da se z njimi igrate. Ker se 
zanašajo na sluh, uporabite igrače, ki 
proizvajajo zvoke.

Trinoge mačke
Čeprav je možno, da se mačka rodi trinoga, je to običajno posledica poškodbe ali 
bolezni.  Na življenje s tremi tačkami se je sicer treba navaditi, vendar se mačke s 
tem običajno spoprimejo izjemno dobro.
* Naj bodo notri, vse kar potrebujejo (spalno mesto, posodice s hrano in vodo, 
stranišče, praskalniki) pa naj jim bo lahko dosegljivo.
* Dokler se ne navadijo držati ravnotežje, jim onemogočite dostop do visokih točk, 
s katerih bi lahko padle.
* Morda bo trajalo nekaj časa, da se navadijo na vsakodnevna opravila, kot je 
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uporaba stranišča ali čiščenje lastne dlake. Lahko jim olajšate dostop do stranišča 
in jim pomagate očistiti dlako na težko dosegljivih mestih (če niso navajene na 
to, da jim kdo drug čisti dlako, začnite počasi in jim skušajte zagotoviti pozitivno 
izkušnjo)
* Po tem, ko zberejo dovolj poguma, da gredo ven, jim zagotovite lahko vrnitev, 
stranišča pa jim ne premikajte – glede uporabe stranišča so mačke lahko občutljive 
in se pri tem počutijo bolj varno, če so znotraj.
* Zdrava prehrana je pri njih zelo pomembna, saj prekomerna teža še bolj obremeni 
tačke kot pri štirinogih mačkah, kar lahko vodi do zdravstvenih težav, kot je artritis.

Tritačka Lupita

Cerebralna hipoplazija
Cerebralna hipoplazija je bolezen, ki se pri mladičih pojavi zaradi motnje v razvoju 
možganov. Povzroča neusklajeno gibanje, ki se pri mačkah najbolj pogosto kaže 
kot ‘majavost’.
* Tudi te mačke imejte notri, jih čipirajte, in jim morda nadenite ovratnico, na 
kateri je naveden naslov in vrsta invalidnosti.
* Priskrbite jim globoka stranišča z visokimi robovi, na katere se lahko oprejo. 
Ko jedo in pijejo pogosto povzročijo nered, zato jim skledice postavite na mesto, 
ki je zlahka očiščeno, skledica z vodo pa naj bo dovolj stabilna, da se ne bo vsakič 
prevrnila. 
* Če rade zahajajo na mesta, ki so težje dostopna, jim pri tem pomagajte s 
stopničkami ali rampami, pod njih pa lahko strateško položite blazine ali debelejše 
preproge, ki jih bodo zavarovale v primeru padca.
* Kremplje jim redno strizite, saj zna za njih biti težavno, ko se jim kam zataknejo.


