GREYHOUNDIEN
TERVEYSKARTOITUS

2012

Hyvä Greyhoundin omistaja!
Tarkoituksenamme on kartoittaa v. 2002 ja sen jälkeen syntyneiden koirien tiedot, myös terveiden ja jo kuolleiden koirien
osalta. Koiran nimen ilmoittaminen on vapaaehtoista, mutta toivottavaa, jotta mahdollisten perinnöllisten sairauksien
selvittäminen olisi mahdollista. Kartoituksen kautta tulevia tietoja julkaistaan vain tilastomuodossa nimettöminä.
Osa 1 on tarkoitettu yksittäisten koirien tietoja varten ja osa 2 pelkästään rodun kasvatlajien tietoja varten. Kyselyyn
vastaaminen ei edellytä jäsenyyttä Suomen Greyhound yhdistyksessä.
Jotta kysely leviäisi mahdollisimman laajalle, toivomme kasvattajilta aktiivisuutta, jotta he jakaisivat lomakkeen kaikille
kasvattiansa omistajille ja korostaisivat

heille vastaamisen tärkeyttä.

Kysely julkaistaan myös kerhon lntemet-sivuilla,

osoitteessa www.greyhoundyhdistys.net
Jokainen vastaus on erittäin tärkeä ja tervetullut!
Palauta lomakkeet 31.5.2012 mennessä osoitteella:
Suomen Greyhoundyhdistys
Jyvätie 12
01370 Vantaa

OSA1

YKSITTÄISTEN KOIRIEN TIEDOT (kaikki vastaavat)
Yksi lomake per koira. Ota lomakkeesta kopioita tarvittaessa. Ympyröi/ rastita sopiva vaihtoehto
ja kirjoita mahdolliset lisätiedot ko. kohdan viereen tai kääntöpuolelle.

Koiran syntymävuosi

O uros
O narttu

Mikäli koira on kuollut, kuolinsyy?

Minkä ikäinen koira oli kuollessaan?

O Näyttelylinjainen
O Ratalinjainen
O Näyttely/ratalinjainen

Paino:

Testattu neuropatian osalta?
O kyllä (vastaa lisä kysymyksiin.) O ei
O terve O kantaja
O vanhemmat testattu terveiksi

Mitä seuraavista harrastat koirasi kanssa:
O agility

O tottelevaisuus

O ratajuoksu

O maastojuoksu

O näyttely

O muuta,mitä?

Koiran rekisteröity nimi (vapaaehtoinen tieto):

Suostun antamaan tiedot jalostustoimikunnan käyttöön

Tietojen antajan nimi (vapaaehtoinen tieto):

(esim. jalostustiedusteluihin vastatessa toimikunnalla tulee
olla mahdollisuus kertoa kysyjiJI/e, jos kummankin koiran
suvussa esiintyy samaa sairautta)

O kyllä
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1.Koiran yleinen terveyden tila
O hyvä

O tyydyttävä

2.Luonne
O ylivilkas

O

O huono

flegmaattinen

O arka

O on osoittanut aggressiivisuutta toisia koiria kohtaan
O on osoittanut aggressiivisuutta ihmisiä kohtaan
O muuta luonteeseen/käytökseen liittyvää tietoa

(esim. paukkuarkuus, eroahdistuneisuus)

3.Karvanlaatu
O sileä

O karkea

O ohut, josta iho kuultaa läpi

O karvattomuus, missä,minkälaista (esim. reidet), minkä ikäisenä alkoi?

O paksu

4.Kynnet
O hauraat,kuivat ja lohkeilevat

O eivät kasva

O kynsiä irronnut

O kynsisairaus todettu

v:n iässä

O muuta:

5.Luusto
O nikamamuutoksia mitä:
O luuston viasta johtuvaa kipua, mitä:
O koukkuhäntä / yhteen kasvaneita häntänikamia

O muuta:

6.Sllmlt ja korvat
O usein toistuvia korvatulehduksia

O muita korviin liittyviä ongelmia

O muita silmiin liittyviä ongelmia

O mahdollisen virallisen silmätarkastuksen tulos:

7.Suu
O normaali/leikkaava purenta
purentavika:

O tasapurenta

O yläpurenta

O usein toistuvia silmätulehduksia

O alapurenta

O hammaspuutos/puutoksia:
O ylimääräinen hammas:
Onko koiralla ongelmia suuhygienian kanssa, esim.runsaasti hammaskiveä? Muita suusairauksia tai ongelmia:

8.Ruoansulatus
O taipuvainen ylilihavuuteen

O huono ruokahalu

O ei liho

O herkkävatsainen

O usein toistuvia suolistotulehduksia, ripulia tai muita vatsaoireita:

O muuta:

9.Svdän
Onko koiralla diagnosoitu sydänsairauslsydänvika?

Diagnoosi:

Minka ikaisena todettu:

Lääkitys:

10.Hermostolliset sairaudet
a) Onko koiralla diagnosoitu epilepsia?

Lääkitys:

b) Onko koiralla muita epilepsiatyyppisiä tai muunlaisia kohtauksia. Minkälaisia?

c) Muita hermostollisia sairauksia:

11.Autolmmuunlsalraudet
a) Onko koiralla diagnosoitu jokin autoimmuunisairaus (esim.AIHA,reumatismi, SLE)?

Diagnoosi:

Minka ikaisenä todettiin ja mitä oireita esiintyi:

Onko koira parantunut sairaudesta?
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b) Onko koiralla oireita, joiden epäillään olevan yhteydessä autoimmuniteettiin?
Mitä oireita:

Lääkitys:

Onko lääkitys tehonnut:

12.Demodikoosi (sikaripunkki)
Onko koiralla diagnosoitu demodikoosi:

Minkä tyypin demodikoosi (paikallinen, yleistynyt):

Minkä ikäisenä todettu:

13.Syöpä / kasvaimet
Onko koiralla diagnosoitu syöpä?

Minkä tyypin syöpä? Minkä ikäisenä todettu?

Onko koiralla todettu kasvaimia? Missä? Minkä ikäisenä todettu?

14.Allergia
Onko koiralla todettu allergiaa?

Minkä tyyppista? Oireet? Minkä ikäisenä todettu? Hoidetaanko koiraa? Onko hoito tehonnut?

15. Lisääntymisongelmat
O Nartulla tiinehtymisongelmia.

O Heikot kiimat / pitkittyneet kiimat

Kuvaile tarkemmin:
( juoksuajan kesto___ tiheys_ )
O Onko uros jättänyt narttuja tyhjäksi?

O Muuta lisääntymisongelmiin liittyvää tietoa:

Montako kertaa? Onko siemenneste tutkittu?
Minkä ikäisenä tutkittu, tutkimustulos:
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18.Loukkaantumiset
Kerro koirasi mahdollisista loukkaantumisista tai onnettomuuksista. Miten loukkaantui ja missä tilanteessa:

17.Onko koirallasi todettu jotain seuraavista?
O Kivespuutteisuus:

O vain yksi kives

O molemmat kivekset puuttuvat

O Napatyra

O Kilpirauhasen vajaa/liikatoimintaa

O Munuaissairauksia

O Maksasairauksia

O Diabetes

O Kohtutulehdus/Märkäkohtu

O Virtsatiesairauksia

O Eturauhasongelmia

O Anaalirauhasongelmia

Kerro tarkemmin:

Muuta,mitä:

18.Muuta koiraan liittyvää tietoa

Voit halutessasi liittää mukaan kopiot mahdollisista eläinlääkärintodistuksista.
O Koirallani ei ole esiintynyt yllä mainittuja eikä muita vikoja/sairauksia
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OSA2

KYSYMYKSIÄ KASVATTAJILLE (myös vain yhden tai muutaman pentueen kasvattajille).
Tiedot v.1985- 2012 syntyneistä pentueista. Yksi rivi per pentue. Jatka tarvittaessa kääntöpuolella.

Pentueen
syntymävuosi

Keisarinleikkaus

Syntyneiden
pentujen lukumäärä
(uroksia/narttuja)

O kyllä

O ei

u+

n

O kvllä

O ei

u+

n

O kvllä

O ei

u+

n

Okyllä

Oei

u+

n

Okyllä

Oei

u+

n

Okyllä

Oei

u+

n

Dkyllä

Oei

u+

n

O kyllä

O ei

u+

n

O kyllä

O ei

u+

n

O kyllä

O ei

u+

n

O kyllä

O ei

u+

n

O kyllä

O ei

u+

n

O kyllä

O ei

u+

n

O kyllä

O ei

u+

n

O kyllä

O ei

u+

n

O kyllä

O ei

u+

n

Kuolleena
syntyneiden
lukumäärä

Ennen
luovutusikää
kuolleiden lkm

kivespuutteisten
lkm.

Onko jollain pennulla ollut jokin syntymävika (esim.koukkuhäntä, kitalakihalkio)? Kerro tarkemmin:

Kuinka monella kasvatillasi on vain yksi kives tai ei kumpaakaan laskeutunut?

Mikäli on käytetty keinosiemennystä, miksi?

Onko kivespuutteisilla kasvateillasi ollut terveysongelmia liittyen kivespuutteisuuteen (esim.kasvaimia)?

Esiintyykö mielestäsi greyhoundeilla tällä hetkellä terveysongelmia? Jos, niin mitä?
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