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Saksanpaimenkoiran terveyshaastattelu RSV-2000 e. V. 
 
Pvm: 

 
16.5.2009  Haastattelija:  

Koiran nimi:  

 
MUNGO VON 

KARTHAGO 

Rek-Nr.: FIN43879/07 

syntpvm: 29.8.2006 siru/TM-Nr.: 

 
246098100213815 

Vastaaja huolehtii koirasta:     90            %                 koiran hoito (osaksi    10       %)  
 

a) Tarhassa     X             b) asunnossa                   c) kellarissa                            d) puutarhassa  

 
Onko muita koiria taloudessa?        kyllä   X                      ei   

 
Onko jonkun  koiran tiedot jo tallennettu?                                                            kyllä                         ei  X 

 
Koirien nimet:   

 
Muita eläimiä?                                                                                                          kyllä X                        ei  X 

 
Jos kyllä, niin mitä? 

KISSOJA 
Pestäänkö koira säännöllisesti?               Kuinka usein?                                  Miten?  

NOIN 1/VUOSI MÄNTYNESTESAIPPUALLA UIMISEN YHTEYDESSÄ 
Jos vain uittamalla:                                      Missä?                                             Onko uimisen jälkeen ongelmia? EI 

                                     LAMMESSA /JÄRVESSÄ              EI 

Koira on ollut tähän asti/haastatteluun asti (ruksaa lähin vastaus) 

 

I) Ei koskaan eläinlääkärillä/eläintenhoitajalla 

 

II) Koiraa käsitteli:  

 1) Eläinlääkäri     X                2) Eläintenhoitaja                            3) Avustaja 

 

III) Mistä syystä eläinlääkärin vastaanotolla /eläintenhoitajan hoidossa: 

 1) rokotus  X 

 2) loisten ennaltahoito tai poisto  

 

  a) ulkoloisia, kuten punkkeja, jne.                                    b) suolistoloisia, kuten matoja tai giardia 
 

 3) Anaalirauhasten tyhjennys  

  Minkä ikäisenä esiintyi ensimmäisen kerran:                       Kuinka usein tyhjennetty:  

 

  Kuinka koira käyttäytyi?                                                                  Veti, puri, nuoli itseään: 

                                                                              

 4) Loukkaantumiset:         Laji: 

 5) Liikuntaelinten ongelmat  

 

  a) ontuminen                                                 b) venähdys/nyrjähdys  

  c) luunmurtuma                                             d) hermopinne 

 

  e) vanha vamma                                            f) panosteiitti  



  g) syy tuntematon                               h) muuta: 

 6) Syömiskäyttäytyminen ja ulostaminen 

 a) Ruokintakertaa päivässä?       b) Ruokahaluttomuutta       c) Jätteiden syömistä                   d) Oksentamista  

 

 e) Ilmavaivoja        f) Turpoamista/vatsalaukun kääntyminen g) Toistuva ripuli                          verinen   

 

 h) Ummetus/ulostamisvaikeuksia     i) Vieras esine                              j) Muuta: 

 7) Iho-ongelmat (ks. liite):  

  a) Viiltohaavat                      b) Puremahaavat             c) Huonosti paranevat haavat 

  d) Verenpurkaukset 

  Minkä ikäisenä ilmenivät ensimmäisen kerran?  

  missä?                                 kuinka usein?                                       milloin? 

 

  Kuinka vaikeaksi luokittelette ongelman tänään?    (skaala 0 – ei ongelmia - 10 – mitä vaikeampi sitä suurempi luku) 

 

  e) Rikkinäinen iho  

  Minkä ikäisenä ilmenivät ensimmäisen kerran?  

  missä?                                kuinka usein?                                         milloin? 

 

  Kuinka vaikeaksi luokittelette ongelman tänään?    (skaala 0 – ei ongelmia - 10 – mitä vaikeampi sitä suurempi luku) 

 

  f) Karvan lähtö (paljaat kohdat)                  Missä kohtaa kehoa:  
 

  Minkä ikäisenä ilmenivät ensimmäisen kerran?  

  missä?                               kuinka usein?                                          milloin? 

 

  Kuinka vaikeaksi luokittelette ongelman tänään? (skaala 0 – ei ongelmia - 10 – mitä vaikeampi sitä suurempi luku) 

 

  g) Karvojen katkeilua 

  Minkä ikäisenä ilmenivät ensimmäisen kerran? 

  missä?                               kuinka usein?                                           milloin? 

 

  Kuinka vaikeaksi luokittelette ongelman tänään? (skaala 0 – ei ongelmia - 10 – mitä vaikeampi sitä suurempi luku) 

 

  h) Rupia             missä osassa kehoa: 

  Minkä ikäisenä ilmenivät ensimmäisen kerran? 

  missä?                                kuinka usein?                                      milloin? 

 

  Kuinka vaikeaksi luokittelette ongelman tänään? (skaala 0 – ei ongelmia - 10 – mitä vaikeampi sitä suurempi luku) 

  i) Hilseily         missä osassa kehoa: 

  Minkä ikäisenä ilmenivät ensimmäisen kerran? 

  missä?                                kuinka usein?   milloin? 

 

  Kuinka vaikeaksi luokittelette ongelman tänään? (skaala 0 – ei ongelmia - 10 – mitä vaikeampi sitä suurempi luku) 

 

  j) Paksuuntumat,          missä osassa kehoa: 

  Minkä ikäisenä ilmenivät ensimmäisen kerran? 

  missä?                                     kuinka usein?                                   milloin? 

 



  Kuinka vaikeaksi luokittelette ongelman tänään? (skaala 0 – ei ongelmia - 10 – mitä vaikeampi sitä suurempi luku) 

 

  k) Makuupahkat  

  l) Korvatulehdukset               Kuinka usein?                      Minkä ikäisenä ilmenivät ensimmäisen kerran? 

 

  Vaatiko hoitoa?                                                      kyllä                             ei  

 

  Jos niin miten?                                                      Kuinka kauan? 

 

  Onko eläinlääkäri tarkastanut toistuvasti?                 kyllä                              ei   

 

  Onko omistaja hoitanut käsittelyn loppuun asti? 

 

  Onko ongelma uusiutunut?                                     Vuodenaikojen mukaan? 

 

  m) Perianaalifistelit (ks. Liite)                                      Minkä ikäisenä ilmenivät ensimmäisen kerran? 

 

  n) Auenneet polkuanturat                                       missä: 

 

  o) revenneet kynnet                                    lukumäärä: 

 

  p) Muuttuneet kynnet                                             q) Muuta: 

 

 8) Lääkehoito iho-ongelmien käsittelyssä: 

  Antibiootti?                                   Mitä valmisteita?                                     Kuinka kauan annettiin? 

 

 9) Leuat ja purenta  

  a) Murtuneet hampaat (lukumäärä) 1                b) plakkia 

  c) parodontiitti                                              d) rohtuneet huulet                      e) Muuta: 

 

 10) Sydän- ja verenkierto-ongelmat 

  Minkä tyyppisiä: 

 11) Silmäongelmat 

  a) Näköhäiriöitä, näkökyvyn väheneminen, sokeutuminen 

 

  b) Harmaakaihilöydökset                                       kyllä                             ei   

 

  c) Vuotavat silmät                                                       d) Sarveiskalvon tulehdus 

 

  e) Sisäänpäin kiertynyt silmäluomi                                                f) Ulospäin kiertynyt  silmäluomi 

 

  g) Näkyvä vilkkuluomi                                                    h) Krooninen pinnallinen keratiitti (Pannus) 

 

  i) Muuta: 

 

 12) Munuais- tai virtsarakkovaiva 

  a) vähentynyt/lisääntynyt juominen           b) vähentynyt/lisääntynyt virtsaaminen kivulias/kivuton 

 

  c) Verta virtsassa                                         d) Muuta: 

 



 13) Urokset 

  a) esinahan tulehdus               b) kivesihottuma                 c) eturauhasmuutokset 

 

  d) Kastraatio, milloin:                                       e) Muuta: 

 

   Painomuutokset kastraation jälkeen: 

   Käyttäytymismuutokset kastraation jälkeen: 

   Turkin muutokset kastraation jälkeen: 

 14) Nartut 

  a) Minkä ikäisenä oli ensimmäinen juoksu:     b) Juoksujen väli (kuukausia): 

  c) Juoksujen kesto:                d) Vuoto (väri, haju)  

  e) Valeraskaus (hoidettu, hoitamaton)                      f) kohtutulehdus (hoidettu, hoitamaton) 

 

  g) Juoksujen poisjääminen                                      h) Sterilisaatio              milloin: 

 

   Painomuutokset sterilisaation jälkeen: 

   Käyttäytymismuutokset sterilisaation jälkeen: 

   Turkin muutokset sterilisaation jälkeen: 

  i) pentueiden määrä:                j) astutusajankohta (monesko päivä juoksun alkamisesta) 

  k) pentueiden keskikoko            l) astutusajankohdan määritys? 

  m) ultraäänitutkimus?                     n) kuolleena syntyneitä? 

  o) muita ongelmia: 

 15) Sokeritauti (Diabetes mellitus) 

 16) Haiman vajaatoiminta 

 17) Muita aineenvaihduntahäiriöitä 

 18) Hemofilia 

  a) anemia                               b) verenvuototaipumus 

 19) Neurologisia sairauksia 

  a) kouristuskohtauksia               b) liikuntahäiriöitä 

 

  c) muita: 

 20) Tulehdussairauksia 

  minkälaisia: 

 21) Kasvaimia 

  minkälaisia: 

 22) Myrkytykset                              Mistä syystä: 

 23) Muuta:  

 24) Suoritetut tuktimukset: 

  a) ultraäänitutkimus                       b) röntgentutkimus   c) EKG (sydänsähkökäyrä) 
d) EEG (aivosähkökäyrä)                 e) CT (tietokonetomografia)                   f) MRI (magneettikuvaus) 

 25) Hoito 

  a) jatkuva lääkitys 

   1. tabletit                  2. pistokset                         3. voiteet, nestemäiset lääkkeet 

   4. hieronta                 5. homeopaattinen              6. vaihtoehtoiset hoitomuodot 

  b) leikkaukset                        c) Muuta: 



 26) Ruokinta (prosentuaalinen osuus)  

  a) Kuivaruokinta, merkki, tuote:  

  b) Purkkiruoka, minkälainen: 

  c) Liha:  

   1. keitetty                            2. raaka     X                          3. kasvikset  

   4. vilja   X                          5. luut X 

  d) Lisäksi (minkälaista esim. ruokaa, rasvahappoja, kivennäisaineita, glykosaminoglykaaneja):  

  e) Koirakeksejä, jne. kuinka usein:  

  f) Mistä lähtien on noudatettu yo. ruokintaa?   

  g) Mitä koira on syönyt aikaisemmin?  
 

 27) Muuta: pH-arvo-mittaus (jokainen mittaus suoritetaan kolme kertaa) 

  Mittauksen ajankohta (ulkolämpötila, sää, ennen tai jälkeen arvoinnin) 

 

  Sisäinen korvalihas: 

  Polkuanturat:                                                        Vatsa: 

  Kainalot (edestä):                                                  Säkä: 

  Lantio:                                                                  Muuta: 

 28) Ruumiinlämpötila :  

Valokuvat: 

Korvat                                                                 vasen                                    oikea    

Polkuanturat edestä, levitettynä                      vasen                                    oikea   

Polkuanturat takaa                                       vasen                                 oikea   

Anaalialue: 

Muuta: 

 


