Terveyskysely
Hyvä estrelanvuoristokoiran omistaja!
Jokaisen estrelan omistajan panosta kaivataan kartoittamaan tämän hetkistä
estrelanvuoristokoirien terveystilannetta. Kaikkien tiedot ovat yhtä arvokkaita ja keräämme
tietoa myös jo edesmenneistä estrelanvuoristokoirista.
Auta omalta osaltasi yhdistystä ja sitä kautta kasvattajia polulla kohti terveempää
estrelanvuoristokoiraa, täyttämällä alla oleva lomake.
Rastita vain ne kohdat, mitkä ovat totta koirasi kohdalla.

Avustasi kiittäen
Estrelanvuoristokoirat ry

Koiran nimi:
uros / narttu:

rekisterinumero:

Omistaja:
Lähiosoite:
Postinumero ja –toimipaikka:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Jos annetut tiedot koskevat kuollutta koiraa, kerro kuolinsyy ja koiran ikä kuollessa:
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1. Terveystutkimukset
Koira on virallisesti polvitarkastettu: kyllä

ei

Tulos: ______________

Koira on virallisesti silmäpeilattu: kyllä

ei

Tulos: ______________

Koira on virallisesti lonkkakuvattu: kyllä

ei

Tulos: ______________

Koira on virallisesti kyynärkuvattu: kyllä

ei

Tulos: ______________

Koira on virallisesti sydänkuunneltu: kyllä

ei

Tulos: ______________

2. Synnynnäiset viat / kehityshäiriöt
Koira on kuuro

Koira on kivesvikainen

Koiralla on napatyrä

, mikä on vaatinut leikkaushoitoa ______ iässä

3. Pään alueen ongelmat
3.1. Suu ja hampaat
Koiralla on huulihalkio

leikattu _____iässä

Koiralla on kitalakihalkio

leikattu _____iässä

Koiralta puuttuu hampaita kyllä

Koiralla on purentavirhe

ei

Millainen________________________

Koiran hampaat ovat suorassa rivissä

Koiran hampaissa on asentovirheitä
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3.3 Silmät
Koiralla on todettu jokin silmäsairaus ,mikä? ______________________
3.4 Korvat
Koiralla on ollut verikorva
4. Selän ja luuston ongelmat
Koiralla on ollut selkämuutoksista johtuvia halvaus- / kipuoireita
Koiralla on löysät ranteet / nilkat

________ iässä

vaatineet hoitoa _____ iässä

Koiralla on ollut lonkkaniveliin liittyviä kipuoireita

Koiran lonkka / lonkat on leikattu

Koiralla on ollut kyynärniveliin liittyviä kipuoireita

Koiran kyynär / kyynärät on leikattu

Koiralta on leikattu polvi

patella luksaation takia

Koiralla on käyrät eturaajat

ristisidevaivan takia

vaatineet hoitoa _____ iässä. Jouduttu leikkaamaan

Koiralla on todettu nivelrikkoa

_____ iässä

missä nivelissä ja missä iässä? _______________________________

5. Tulehdukset
Koiralla on toistuvia silmätulehduksia

Koiralla on toistuvia korvatulehduksia

Koiralla on toistuvia ihotulehduksia

Koiralla on toistuvia virtsatietulehduksia

Koiralla on toistuvia tassutulehduksia

Koiralla on toistuvia anaalirauhastulehduksia

Koiralla on ollut emätin- / kohtutulehdus
Koiralla on toistuvia eturauhastulehduksia

kuinka usein ja missä iässä? __________________________
kuinka usein ja missä iässä? _________________________

Koiralla on toistuvia hiivatulehduksia

6. Neurologiset ongelmat
Koiralla on todettu epilepsia

todettu ______ iässä

7. Immunologiset ongelmat
Koira on allerginen

mille ja missä iässä todettu? ___________________________________________

______________________________________________________________________________________
Koiralla on ollut sikaripunkki (=demodikoosi)
Koira on immunologisia tai autoimmunologisia ongelmia
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millaisia? _________________________

8. Sisäelimiin liittyvät ongelmat
Koiralla on sydänvika

millainen sydänvika ja missä iässä todettu? ____________________________

______________________________________________________________________________________
Koiralla on maksasairaus

millainen maksasairaus ja missä iässä todettu? _______________________

______________________________________________________________________________________
Koiralla on munuaissairaus

millainen ja missä iässä todettu? _________________________________

______________________________________________________________________________________
Koiralla on kilpirauhasen vajaa- / liikatoiminta

kumpi ja missä iässä todettu? _____________________

______________________________________________________________________________________
Koiralla on ollut virtsakiviä / -kiteitä

Millaisia ja mikä hoitomuoto? ______________________________

______________________________________________________________________________________
Koiralla on ollut vatsalaukunkiertymä / kaasuuntuminen

Kumpi ja miten hoidettu?________________

______________________________________________________________________________________

9. Syöpä ja kasvainsairaudet
Koiralla on ollut hyvänlaatuisia kasvaimia

millaisia, missä osassa koiraa ja onko jouduttu poistamaan?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Koiralla on ollut pahanlaatuisia kasvaimia
millaisia, missä osassa koiraa, poistettiinko leikkauksella ja
saatiinko näin leviäminen pysähtymään? _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Onko koira ollut toistuvassa eläinlääkärin hoidossa tai leikkauksessa jostain muusta syystä? ______
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Muut ilmenneet sairaudet tai vaivat? _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ruokahaluun liittyvää (rastita kohdat, mitkä kuvaavat omaa koiraasi):
koira syö mitä vaan ja koska vaan
koira pitää välillä paastopäiviä

koira syö ruokansa hyvin, mutta ei välitä nameista
Kuinka usein ja montako päivää putkeen? ______________________
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______________________________________________________________________________________
koira on nirso

koira on erittäin vaikea saada syömään mitään

Koira on hyvässä kunnossa
Koira lihoo herkästi

Koira on jatkuvasti laiha
Koiraa on lähes mahdotonta saada lihomaan

Koiran ruokavalioon kuuluu? _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Koira syö _____ kertaa päivässä?
Muuta mieleen tulevaa: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Koirasta antamiani tietoja ei saa julkaista
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi
päiväys ja allekirjoitus: ___/___/_____ ___________________________________________________

Kiitos avustasi estrelanvuoristokoiran terveydentilan kartoittamisessa!
Täytetyt kaavakkeet palautetaan postitse:
Erika Sundholm
Vuokselankuja 21
14500 IITTALA
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