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Αρχική
επίσκεψη

ΑΡΧΙΚΟ ερωτηματολόγιο ιδιοκτήτη για σκύλους με κινητικά προβλήματα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αγαπητέ ιδιοκτήτη,

Εάν ο σκύλος σας πάσχει από συνεχή ή περιοδική χωλότητα, διστάζει να κινηθεί, να τρέξει, να πηδήξει ή να κατέβει σκάλες και δυσκολεύεται να σηκωθεί από ξαπλωμένη θέση, αυτό ίσως οφείλεται σε οστεοαρθρίτιδα. Μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, δεν θα είστε σε
θέση να προστατεύσετε τον σκύλο σας από αυτή τη νόσο, αλλά μπορείτε να ανακουφίσετε και να μετριάσετε τον πόνο του. Σας ενθαρρύνουμε να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο για την οστεοαρθρίτιδα σε σκύλους και στη συνέχεια να κλείσετε ραντεβού με τον
κτηνίατρο. Σε αυτήν την πρώτη επίσκεψη, προκειμένου να συγκεντρώσετε σημαντικές διαγνωστικές πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα του σκύλου σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ καθώς και το ερωτηματολόγιο στην επόμενη σελίδα (σελίδα 2). Οι απαντήσεις σας θα βοηθήσουν τον κτηνίατρο κατά την αξιολόγηση της υγείας του σκύλου,
η οποία θα επιτρέψει την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την κατάλληλη αγωγή και, ως αποτέλεσμα, θα βελτιώσει την πάθηση και θα
επαναφέρει τη φυσική δραστηριότητα του σκύλου σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον κτηνίατρό σας. Ευχαριστούμε που συμπληρώσατε και τα δύο ερωτηματολόγια.
*Τα ερωτηματολόγια έχουν αναπτυχθεί στο Πανεπιστήμιο του Liverpool, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα εξοπλισμένα κέντρα κτηνιατρικών ερευνών στην Ευρώπη.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Τα στοιχεία συμπληρώνονται στην πρώτη επίσκεψη
Όνομα ιδιοκτήτη:

Όνομα σκύλου:

Τελέφωνο ιδιοκτήτη:

Αριθμός πελάτη:

Σημερινή ημερομηνία:

Φυλή σκύλου:

Ηλικία σκύλου:

Φύλο:

Α

Θ

Τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται δεν θα αποκαλύπτονται από την κτηνιατρική κλινική στην Elanco ή οπουδήποτε αλλού.

Γενικές πληροφορίες

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

1. Πόσο καιρό πάσχει ο σκύλος σας από κινητικά προβλήματα;
Έως 6 μήνες

6–12 μήνες

12–24 μήνες

24–36 μήνες

Πάνω από 36 μήνες

2. Ο σκύλος σας έχει διαγνωσθεί με άλλα προβλήματα εκτός από την ορθοπεδική νόσο του;
Όχι

Ναι

Εάν μπορείτε, σημειώστε τα προβλήματα:

3. Εάν μπορείτε, σημειώστε οποιαδήποτε φάρμακα λαμβάνει ο σκύλος σας επί του παρόντος, δηλώνοντας τη χρονική στιγμή
κατά την οποία έλαβε την τελευταία δόση κάθε φαρμάκου.

Τρόπος ζωής

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

1. Την τελευταία εβδομάδα, κατά μέσο όρο, πόση απόσταση διένυε ο σκύλος σας σε καθημερινή βάση;
0–1 χλμ

1–2 χλμ

2–3 χλμ

3–4 χλμ

Περισσότερα από 4 χλμ

2. Την τελευταία εβδομάδα, κατά μέσο όρο, πόσες βόλτες πήγε ο σκύλος σας την ημέρα?
0

1

2

3

4

Περισσότερους από 4

3. Τι είδους άσκηση είναι αυτή;
Πάντα με λουρί

Κυρίως με λουρί

Κυρίως χωρίς λουρί

Πάντα χωρίς λουρί

Εργασία

4. Υπάρχουν κάποιες ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες ο σκύλος σας ασκείται περισσότερο;
(Επιλέξτε περισσότερα από ένα κουτάκια εάν χρειαστεί.)

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

5. Σε τι είδους έδαφος ασκείται συχνότερα ο σκύλος σας;
Σε επιφάνεια με γρασίδι

Σε δασική έκταση

Σε δρόμο

Σε άγριο λοφώδες έδαφος

γρήγορο βάδισμα

Τρέχει ελεύθερα

6. Κατά την άσκηση, πως διαχειρίζεστε τον σκύλο σας;
Με λουρί

Χωρίς λουρί

7. Ποιος περιορίζει την έκταση της άσκησης του σκύλου σας;
Εσείς

Ο σκύλος σας

Στην περίπτωση της 1ης επίσκεψης,
παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και το
ερωτηματολόγιο στην άλλη πλευρά της σελίδας

ΣΕΛΙΔΑ 2

Liverpool Οστεοαρθρίτιδα σε σκύλους
(LOAD)
Ιδιοκτήτης ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ / ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ερωτηματολόγιο για σκύλους με
προβλήματα κινητικότητας
Συμπληρώνεται
από τον κτηνίατρο

άκρο που
πάσχει:

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Αριστερό
μπροστά

Δεξί
μπροστά

Αριστερό
πίσω

Δεξί
πίσω

Σημερινή ημερομηνία:

Αρχική επίσκεψη
Επίσκεψη
παρακολούθησης

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Κινητικότητα γενικά (για όλες τις ερωτήσεις, η βαθμολογία μπορεί να είναι 0, 1, 2, 3 ή 4)
1. Πως είναι η κινητικότητα του σκύλου σας σε γενικές γραμμές;
Πολύ καλή

Καλή

Μέτρια

Κακή

Πολύ κακή

0

2. Ποιος είναι ο βαθμός της αναπηρίας του σκύλου σας λόγω της χωλότητάς του;
Καθόλου αναπηρία

Ελαφρά αναπηρία

Μέτρια αναπηρία

Σοβαρή αναπηρία

Ακραία αναπηρία

0

Μέτρια δραστήριος

Ελαφρώς δραστήριος

Καθόλου δραστήριος

0

Εξαιρετική επίδραση

0

3. Πόσο δραστήριος είναι ο σκύλος σας;
Εξαιρετικά δραστήριος

Πολύ δραστήριος

4. Ποια είναι η επίδραση του κρύου, υγρού καιρού στη χωλότητα του σκύλου σας;
Καμία επίδραση

Ήπια επίδραση

Μέτρια επίδραση

Σοβαρή επίδραση

5. Ποιος είναι ο βαθμός της ακαμψίας που παρουσιάζει ο σκύλος σας στο προσβεβλημένο πόδι, αφού ξαπλώσει;
Καθόλου ακαμψία

Ήπια ακαμψία

Μέτρια ακαμψία

Σοβαρή ακαμψία

Εξαιρετική ακαμψία

0

Κινητικότητα κατά την άσκηση (για όλες τις ερωτήσεις, η βαθμολογία μπορεί να είναι 0, 1, 2, 3 ή 4)
6. Κατά την άσκηση, πόσο δραστήριος είναι ο σκύλος σας;
Εξαιρετικά δραστήριος

Πολύ δραστήριος

Αρκετά δραστήριος

Όχι πολύ δραστήριος

Καθόλου δραστήριος

0

Αρκετά

Όχι πολύ

Καθόλου

0

Κακή

Πολύ κακή

0

Σοβαρή επίδραση

Εξαιρετική επίδραση

0

Πολύ συχνά

0

Εξαιρετική επίδραση

0

7. Πόσο θέλει να ασκηθεί ο σκύλος σας;
Πάρα πολύ

Πολύ

8. Πως θα βαθμολογούσατε την ικανότητα του σκύλου σας για άσκηση;
Πολύ καλή

Καλή

Μέτρια

9. Ποια είναι η συνολική επίδραση της άσκησης στη χωλότητα του σκύλου σας;
Καμία επίδραση

Ήπια επίδραση

Μέτρια επίδραση

10. Πόσο συχνά ξεκουράζεται ο σκύλος σας (σταματάει/κάθεται) κατά τη διάρκεια της άσκησης;
Σχεδόν ποτέ

Ποτέ

Περιστασιακά

Συχνά

11. Ποια είναι η επίδραση του κρύου, υγρού καιρού στην ικανότητα άσκησης του σκύλου σας;
Καμία επίδραση

Ήπια επίδραση

Μέτρια επίδραση

Σοβαρή επίδραση

12. Ποιος είναι ο βαθμός της ακαμψίας που παρουσιάζει ο σκύλος σας στο προσβεβλημένο πόδι, αφού ξαπλώσει ύστερα από άσκηση;
Καθόλου ακαμψία

Ήπια ακαμψία

Μέτρια ακαμψία

Σοβαρή ακαμψία

Εξαιρετική ακαμψία

0

Εξαιρετική επίδραση

0

13. Ποια είναι η επίδραση της χωλότητας του σκύλου σας στην ικανότητα άσκησής του;
Καμία επίδραση

Ήπια επίδραση

Μέτρια επίδραση

Σοβαρή επίδραση

Παρόλο που έχει πραγματοποιηθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών
που παρέχονται εδώ, ούτε το Πανεπιστήμιο του Liverpool ούτε η Elanco Animal Health αναλαμβάνουν την ευθύνη για την πληρότητα
ή ακρίβεια των πληροφοριών. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ.
Τo Elanco και η διαγώνια μπάρα είναι εμπορικά σήματα της Elanco ή των θυγατρικών της. ©2020 Elanco και οι θυγατρικές της.
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Βαθμολογία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ LOAD:
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