TERVEYSKYSELYLOMAKE
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 7.6.2009
Suomen Pyreneläiset ry.
www.suomenpyrenelaiset.fi
jalostustoimikunta@suomenpyrenelaiset.fi
Rotu ______________________________________________________________________________________
Koiran virallinen nimi __________________________________Koiran kutsumanimi ______________________
Rek.nro _____________________________________________narttu □

uros □

Omistajan nimi ja osoite:_______________________________________________________________________
puhelinnumero _______________________________________sähköpostiosoite: ________________________
Onko koira virallisesti mitattu

ei □

kyllä □ __________ cm

Kysymys koskee pyreneittenpaimenkoiria.
Minkälainen häntä koirallasi on?
Typistetty □
Luonnontöpö □
Pitkä □
Onko koirallasi eläinlääkärin toteama häntämutka
ei □
kyllä □

Kysymys koskee pyreneittenkoiria.
Onko koirallasi kaksoiskannukset?
kyllä □ ei □ vain toisessa jalassa □
yksöiskannukset □
ei kannuksia kummassakaan jalassa □

Lonkat
Onko koirallasi epävirallista lonkkalausuntoa?
ei □
kyllä □
Oirehtiiko koira lonkistaan?
ei □
kyllä □
Kerro minkä ikäisenä ongelma ilmeni ja kuvaile ongelmaa? ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Kyynärät
Onko koirallasi epävirallista kyynärlausuntoa? ei □
kyllä □
Oirehtiiko koira kyynäristään?
ei □
kyllä □
Kerro minkä ikäisenä ongelma ilmeni ja kuvaile ongelmaa? ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Polvet
Onko koirallasi epävirallista polvilausuntoa?
ei □
kyllä □
Oirehtiiko koira polvistaan?
ei □
kyllä □
Kerro minkä ikäisenä ongelma ilmeni ja kuvaile ongelmaa? ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Selkä
Onko koirasi selkä tutkittu / kuvattu?
ei □
kyllä □
Oirehtiiko koira selästään?
ei □
kyllä □
Kerro minkä ikäisenä ongelma ilmeni ja kuvaile ongelmaa? ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Hampaat ja suu
Onko koirallasi hammaspuutoksia? □ ei
kyllä □
Runsaasti hammaskiveä?

ei □

kyllä □ Muita suusairauksia? ei □

kyllä □

Jos kyllä, mitä? ______________________________________________________________________________
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Silmät
Onko koirallasi epävirallista silmätutkimusta? Osoittiko tutkimus:
CH □, CRD □, CEA: CRD/CHX □ coloboma □ ablaatio □
Entropium (luomenreunan sisäänkiertymä)□
Vilkkuluomen ruston pullistuman □
Kaihi □
Kuivasilmän □
Onko koirallasi muita epävirallisia silmätutkimustuloksia,
millaisia ja mitä toimenpiteitä?

___________________________________________
Onko koirallasi silmäoireita? kyllä □
ei □
Kuvaile ongelmaa? ____________________________
___________________________________________

Onko koirallasi todettu joku alla olevista sairauksista?
Allergiaa □
Autoimmuunisairauksia □
Syöpäkasvaimia □
Diabetesta □
Epilepsiaa □
nivel / luusto sairauksia, kyynärissä □ ranteissa □
polvissa □ käpälissä / varpaissa □
Toistuvia tulehduksia?

korvissa □

Nivel/luusto sairauksia?
Niskassa □
Polvissa □
Nivelrikkoa □
Panosteiittia □ Murtumia □

silmissä □

Kilpirauhasongelmia □
Maksasairauksia □
Haimasairauksia □
Munuaissairauksia □
Sydänsairauksia □

virtsateissä □

Olkanivelessä □
Selässä □
Lihasrevähtymiä □
Tapaturmia □
OCD □

ihossa (hot-spotteja)□

Kyynärissä □ Ranteissa □ Käpälissä / Varpaissa □ Lantiossa □
ei diagnoosia □ Missä iässä todettu?

Kuvaile sairauksien oireita ja kerro koirallasi esiintyneistä muista sairauksista/tapaturmista __________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Onko koirallasi diagnosoitu epilepsia? kyllä □ ei □
Onko koirallasi havaittavissa epilepsia tyyppisiä oireita? Kuvaile oireita? _________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Kuinka usein koirasi saa kohtauksia? _____________________Minkä ikäisenä kohtaukset alkoivat? __________
Hoito ja hoidon tulos? ________________________________________________________________________
Luonne
Onko pyreneittenkoirallasi vartioimisviettiä? ei □ kyllä □ Miten se ilmenee? _______________________________
__________________________________________________________________________________________
Onko sinulla ollut koirasi kanssa kasvatus/luonne ongelmia?
ei □
kyllä □
Mikäli vastasit kyllä, niin minkälaisia ja kuinka selvisitte ongelmista?_____________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Kysymyksiä nartun omistajalle
Kuinka usein nartullanne on kiima? ______kk välein. Minkä ikäisenä oli ensimmäinen kiima? _________________
Onko nartullanne valeraskauksia? ei □ kyllä □ Onko nartullanne ollut kohtutulehduksia? ei □ kyllä □ ____kertaa.
Onko nartullanne ollut pentuja?

ei □

kyllä □ _______________ pentuetta

Onko kantavaksi tulon kanssa ollut ongelmia?

ei □

kyllä □ Narttu on jäänyt tyhjäksi_________kertaa.

Onko synnytyksen kanssa ollut ongelmia? ei □ kyllä □.
Mikäli vastasit edelliseen kyllä, niin minkälaisia ongelmia? _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Onko koirasi keisarinleikattu? ei □ kyllä □
Onko keisarinleikkaukseen ollut erityinen syy?______________________________________________________
Onko pentueessa ollut kuolleina syntyneitä pentuja? ei □ kyllä □. Onko pentuja kuollut synnytyksen jälkeen ei □ kyllä □
Jos kyllä niin mikä oli syynä ja minkä ikäisinä?______________________________________________________
Oliko pentueessa epämuodostuneita pentuja ei □ kyllä □ Millaisia epämuodostumia ________________________
Onko ollut kitahalkiopentuja?

ei □

kyllä □ Onko ollut muita komplikaatioita?

ei □

kyllä □

Jos kyllä, niin millaisia_________________________________________________________________________
Onko narttu hoitanut pennut hyvin ei □ kyllä □ Jos oli ongelmia, niin millaisia?
__________________________________________________________________________________________
Onko koiranne steriloitu

ei □

kyllä □ Jos vastasit kyllä, niin miksi steriloitu?____________________________

Kysymyksiä uroksen omistajalle
Onko uroksellanne normaalit kivekset? kyllä □, vain toinen on laskeutunut □, kumpikaan ei ole laskeutunut □,
hissikives □ muuta □, mitä______________________________________________________________________
Onko koira kastroitu? ei □ kyllä □ Jos kyllä, niin miksi kastroitu? ________________________________________
Onko uroksellasi jälkeläisiä ?

ei □

kyllä □ _____kpl. Astuuko koirasi normaalisti? ei □

kyllä □

Jos oli ongelmia, niin minkälaisia? _______________________________________________________________
Onko uros jättänyt narttuja tyhjäksi?

ei □

kyllä □ Kuinka monta narttua?___________ kpl

Mikä oli syy, jos selvitetty? _____________________________________________________________________
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Koirasi elämänkaari
Minkä ikäisenä koirasi on kuollut ja mikä oli kuolinsyy? _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Vakuutan, että antamani tiedot ovat yllämainitun koiran.
___/___20 __________________________________ ssa/ssä
__________________________________________________________________________________________
Omistajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Kiitos avustasi, antamasi tiedot ovat julkisia

Palautusosoitteet:
Pyreneittenpaimenkoirat
Soila Nykänen
Holmankorpi 1 A 6
02210 ESPOO

Pyreneittenkoirat
Irma Wiita
Kuorontie 1
05400 JOKELA

