11. Syöpäkasvaimet
Onko koiralla oletettu/ todettu syöpä
kyllä ei
Syöpätyyppi:_______________________________________________________
Muu kasvain, mikä?__________________________________________________
Minkä ikäisenä koiralla todettiin syöpä/kasvain?____________________________
Hoito? Uusiko syöpä?_______________________________________________

SAKSANSEISOJAKERHO RY
Terveystietoprojekti 2007–2011
www.saksanseisojakerho.fi

12. Mahalaukunkiertymä/-laajentuma
a) Onko koiralla ollut
mahalaukunkiertymä mahalaukunlaajentuma
Kuvaile kiertymää edeltänyttä tilannetta?__________________________________
___________________________________________________________________
13. Sisäelinsairaudet
Onko koirallasi todettu sisäelinsairauksia esim. sydän-, maksa-, munuais- tai
kyllä
haimaongelmia?
Kuvaile__________________________________________________________
Hoito ja hoidon tulos:_______________________________________________

ei

14. Geenitestaus
Onko koirallesi tehty geenitesti?
kyllä ei
Mikä?_________________________________________________________________
kantaja
sairas
Tulos: terve

Saksanseisojakerho ry:n Terveystietoprojektin 2007–2011 tavoitteena on kerätä tietoa kerhon rotujen perinnöllisistä ja perinnöllisinä pidetyistä sairauksista jalostusta, tilastointia ja
geenitutkimusta varten. Toivomme, että oheinen terveyskysely palautetaan mahdollisimman monesta, myös terveestä koirasta. Kyselyyn voi vastata koiran omistaja tai kasvattaja.
Tavoitteena on saada kartoitettua 50% valtarotujen ja 70% pienrotujen seitsemän edeltävän
vuoden aikana rekisteröidyistä koirista vuoden 2011 loppuun mennessä, ja tätä kautta terveempiä koiria varmennettuun tietoon perustuvien jalostusvalintojen kautta.
Tietoja käsitellään luottamuksellisina. Kunkin rodun jalostusneuvoja kirjaa tiedot Saksanseisojakerhon tietokannan ”suljetulle osastolle”, ja niitä hyödynnetään esim. yhdistelmien yhteensopivuutta tarkistettaessa ja geenitutkimuksissa. Tietoja voidaan julkaista numeerisina tilastoina ilman koirien tunnistetietoja.

15. Häntävauriot?
Terveyskyselyn voi palauttaa tilaisuuden järjestäjälle tai seuraaviin osoitteisiin:
Onko koiran häntä vaurioitunut?
kyllä ei
Millainen vaurio on kyseessä?______________________________________________
LK-saksanseisoja:
KK-saksanseisoja/muut rodut:
Bretoni:
Jos on vaurioitunut, miten/missä tilanteessa?__________________________________
Juhani Nikkola
Eija Maaninka
Antti Auno
kyllä ei
Onko vaurio toistuva?
Elokuja 6
Huvijärventie 8
Sokeritie 33
Hoito?_________________________________________________________________ 63300 Alavus
12100 Oitti
45610 Koria
Onko koiraa käytetty vaurion takia eläinlääkärissä?
kyllä ei
Onko koiralla ollut vesihäntä kesällä
kyllä
ei Jos on, montako kertaa?________
Yhteistyöterveisin,
kyllä
ei Jos on, montako kertaa? ________
Onko koiralla ollut vesihäntä talvella
Jalostustoimikunta
16. Koiran kuoleman syy
Kuinka vanhaksi koirasi eli? ______________________________________________
Mikä oli kuolin/lopettamisen syy? __________________________________________
kyllä ei
Tehtiinkö avausdiagnoosi
Mitä muuta haluaisit kertoa?______________________________________________

________________________________________________________________
Päiväys ____________________ Allekirjoitus ________________________________
KIITOS VASTAUKSISTASI!
Täytä joka koiralle oma lomake. Ilmoitathan muutoksista koirasi/kasvattisi terveydessä!

Koiran nimi________________________________________________________
Syntymäaika_______________________(Rekisterinumero:)_________________
Rotu_______________________________ (päällekkäisyyksien välttäminen tilastoinnissa)
Oletko koiran
Omistaja
Kasvattaja
Jos olet koiran omistaja, täytä alle yhteystietosi:
Nimi:__________________________________________________________________
Osoite:_________________________________________________________________
Puhelinnumero/sähköposti:_________________________________________________
1. Onko koirasi terve?

kyllä

ei

Täytä joka koiralle oma lomake. Ilmoitathan muutoksista koirasi/kasvattisi terveydessä!

2. Onko koirallasi synnynnäinen, tapaturman, sairauden, tai muun tapahtuman
aiheuttama ongelma? esim. tyrä, kivesvika, häntämutka, hammaspuutos, purentavika,
hampaiden asentovirhe, kitalaki/suulakihalkio
Kuvaile synnynnäinen ongelma:___________________________________________
Kuvaile tapaturman aiheuttama ongelma:____________________________________
Mitä haittaa ongelmasta on koiran elämälle, käytölle tai ympäristölle:_______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Luonnekuvaus
Kuvaile koirasi luonnetta_________________________________________________
____________________________________________________________________
Onko koirasi avoin ystävällinen varautunut arka aggressiivinen A)samaa
Aggressiivinen puolustusvietti (auto/tavarat/
sukupuolta oleville koirille B) ihmisille
saalis)
pelkoaggressiivinen
paukkuarka
Koira on yksin jäätyään rauhaton
koira vinkuu metsästystilanteessa esim. sorsapassissa
Onko koirasi luonteesta haittaa normaalielämälle tai koiran metsästyskäytölle, kuvaile?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Tulehdukset
kyllä ei
Onko koirallasi ollut toistuvia tulehduksia, hiivaa tai tulehduskierre
Mitä?__________________________________________________________________
Hoito: _________________________________________________________________
5. Nivelet ja luusto
Onko koira lonkka/kyynärkuvattu?
kyllä ei
Kuvauksen tulos, jos ei virallista lausuntoa:_____________________________________
Kuvaile ongelmia?________________________________________________________
Minkä ikäisenä koiralla ilmeni ongelmia? ______________________________________
Mahdollinen hoito?________________________________________________________
Onko koiralla todettu muita nivel / luusto sairauksia (esim. polvi- tai olkanivel, ristiside-,
selkäongelmia, sakralisaatio jne.)?
kyllä ei
Diagnoosi _____________________________________________________ _________
Kuvaile ongelmia? ________________________________________________________
Minkä ikäisenä koiralle tuli ongelmia? _________________________________________
Hoito?__________________________________________________________________
Hoidon tulos:_____________________________________________________________
6. Silmäsairaudet
Onko koiralla todettu
entropium
ektropium
PRA
HC (perinnöllinen harmaakaihi)
haitallisen väljät silmäluomet
Muuta, mitä?
Muut löydökset (esim. heikentynyt näkökyky)?__________________________________
Hoito ja hoidon tulos?_____________________________________________________
Täytä joka koiralle oma lomake. Ilmoitathan muutoksista koirasi/kasvattisi terveydessä!

eläinlääkärin diagnosoima
7. Allergia ja autoimmuunisairaudet
Onko koirallasi ollut allergisia oireita (kutina, hiiva, suolisto-ongelmat)?
kyllä ei
kyllä ei
Onko koira allergiatestattu?
Mille koira on allerginen___________________________________________________
Oireet: kutina/rikkoutunut iho hilse karvanlähtö suolisto-oireet
muu_________________________________________________________________
Mitä hoitoa koira on saanut________________________________________________
hyvin
keskinkertaisesti
ei ollenkaan
Auttoiko hoito?
Minkä ikäinen koira oli ensimmäisten oireiden ilmaantuessa_______________________
Onko koirallasi ollut autoimmuunisairaus/-sairauksia? Kuvaile:_____________________
______________________________________________________________________
kyllä ei
Onko eläinlääkäri todennut koirallasi diabeteksen?
Puhkeamisikä:_________________________________________________________________
8. Hormonaaliset ongelmat
kyllä ei
Onko koirallasi todettu kilpirauhasen toimintahäiriöitä?
Kuvaile: _________________________________________________________________
Onko nartullasi metsästyskäyttöä haittaavia/hoitoa vaativia valeraskauksia? kyllä ei
Kuvaile: _________________________________________________________________
Onko nartullasi ollut tiinehtymisongelmia?
kyllä ei
Kuvaile:_________________________________________________________________
Onko narttusi astutuspäivän määrityksessä ollut vaikeuksia/käytetty hormonitason
määritystä?
kyllä ei
kyllä ei
Onko nartullasi jälkeläisiä luonnollisesta astutuksesta?
kyllä ei
Onko koirasi steriloitu/kastroitu?
Syy: ___________________________________________________________________
Muuta:__________________________________________________________________
eläinlääkärin diagnosoima
9. Epilepsia
Onko koirallasi todettu epilepsia?
kyllä ei
Onko koirallasi ollut epilepsian tapaisia tai muita toistuvia tärinä-, tuijotus tai
kyllä ei
tasapainohäiriökohtauksia?
Missä iässä ongelma ilmeni?________________________________________________
Kuvaile:_________________________________________________________________
Hoito ja hoidon tulos:_______________________________________________________
10. Iho
kyllä ei
Onko koirallasi kutiseva/ärtyisä iho:
Syy:____________________________________________________________________
Onko oireita: kerran vuodessa
useammin
harvemmin
Muita iho-ongelmia (kerro oireet ja/tai diagnoosi) _________________________________
________________________________________________________________________

Täytä joka koiralle oma lomake. Ilmoitathan muutoksista koirasi/kasvattisi terveydessä!

