
Liverpool Osteoarthritis in Dogs (LOAD)
Kyselylomake liikuntaongelmista kärsivien koirien omistajille

Hyvä koiranomistaja!

Kiitos, että suostuit vastaamaan kyselyymme!

Sen avulla saamme kerättyä arvokasta tietoa koirastasi. Sinä tunnet koirasi parhaiten ja siksi avustasi on 
suurta hyötyä diagnoosin tekemisessä ja hoidon suunnittelussa. On tärkeää, että yrität vastata kaikkiin 
kysymyksiin parhaan tietosi mukaisesti ja että rastitat yhden ympyrän jokaisen kysymyksen kohdalta ellei 
toisin mainita. Käänny vastaanoton henkilökunnan puoleen, jos sinulla on kysyttävää kaavakkeesta.

Seuraavan vastaanottokäynnin yhteydessä saat vastaavanlaisen kaavakkeen täytettäväksesi. Täten varmistetaan, 
että koirasi tila on paranemassa ja että eläinlääkäri voi muuttaa hoitosuunnitelmaa tarpeen mukaan.
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Omistajan nimi: Koiran nimi:

Omistajan puhelinnumero: Asiakasnumero: Päivämäärä:

Koiran rotu: Koiran ikä: Sukupuoli:   Uros   Narttu   

Täytetään vastaanotolla Kyseessä oleva jalka        VTJ            OTJ             VEJ            OEJ                       

Tausta

1. Kuinka kauan koirallasi on ollut liikuntaongelmia?

Enintään 6 kk 6-12 kk 12-24 kk  24-36 kk yli 36 kk

2. Onko koirallasi diagnosoitu muita sairauksia ortopedisen sairauden ohella?

Ei Kyllä

2. Onko koirallasi diagnosoitu muita sairauksia ortopedisen sairauden ohella?

3.  Listaisitko koirasi tämänhetkisen lääkityksen ja milloin se on viimeksi saanut näitä 
lääkkeitä:

Ensikäynti

Tyhjennä

Mitä sairauksia? Kirjoita tähän:



7. Kuka rajoittaa koiran saaman liikunnan määrää?

Sinä Koira itse

5. Millaisessa maastossa koirasi useimmiten liikkuu? 

Tasaisella ruohikolla Metsässä Kadulla Mäkisessä maastossa

6. Kuinka aktiivinen koirasi on liikkuessaan?

Kävelee talutushihnassa Kävelee vapaana Hölkkää Juoksee vapaasti

Elämäntyyli

1. Kuinka paljon keskimäärin koirasi on liikkunut päivässä viimeksi kuluneen viikon aikana?

0–1 km 1–2 km 2–3 km 3–4 km yli 4 km

2. Keskimäärin, monellako lenkillä koirasi on ollut päivittäin viimeksi  kuluneen viikon aikana?

0 1 2 3 yli neljällä4

3. Minkä tyyppistä liikuntaa nämä lenkit ovat olleet?

Aina 

talutushihnassa

Lähes aina 

talutushihnassa         

Lähinnä vapaana Aina vapaana Touhuamista

4.  Onko viikon aikana päiviä, jolloin koira saa selvästi enemmän liikuntaa? 
(Rastita tarvittaessa useampi ruutu.)

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
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Tyhjennä



Liikkuvuus
Yleisesti
 

1. Millainen koirasi liikuntakyky on yleisesti ottaen?

2. Kuinka paljon ontuminen vaikuttaa koirasi liikuntakykyyn?

3. Kuinka aktiivinen koirasi on?

4. Kuinka märkä ja kylmä sää vaikuttaa koirasi ontumiseen?

5. Kuinka jäykkä koirasi kipeä jalka on makuulla olon jälkeen?

Erittäin hyvä

Ei lainkaan

Erittäin aktiivinen

Ei vaikutusta

Hyvä

Hyvin vähän

Hyvin aktiivinen

Vähäisessä määrin

Kohtalainen

Melko paljon

Kohtalaisen aktiivinen

Kohtalaisen paljon

Huono

Erittäin paljon

Hiukan aktiivinen

Erittäin paljon

Erittäin huono

Äärimmäisen paljon

Ei lainkaan aktiivinen

Äärimmäisen paljon

2. Kuinka paljon ontuminen vaikuttaa koirasi liikuntakykyyn?   

3. Kuinka aktiivinen koirasi on?

4. Kuinka märkä ja kylmä sää vaikuttaa koirasi ontumiseen?

5. Kuinka jäykkä koirasi kipeä jalka on makuulla olon jälkeen?

Liikunta

7. Kuinka mielellään koirasi liikkuu?

6. Kuinka aktiivinen koirasi on liikkuessaan?

Erittäin aktiivinen

Ei lainkaan

Erittäin mielellään

Hyvin aktiivinen

Lievästi jäykkä

Hyvin mielellään

Melko aktiivinen

Kohtalaisen jäykkä

Melko mielellään

Ei kovin aktiivinen

Erittäin jäykkä

Ei kovin mielellään

Ei lainkaan aktiivinen

Äärimmäisen jäykkä

Ei lainkaan mielellään

Ensikäynti

8. Kuinka arvioisit koirasi liikuntakykyä?

Erittäin hyvä Hyvä Kohtalainen Huono Erittäin huono

Vain toimisto-
käyttöön



9. Kuinka liikunta vaikuttaa koirasi ontumiseen yleisesti ottaen?

Ei vaikutusta Vähäisessä määrin Kohtalaisen paljon Voimakkaasti Äärimmäisen paljon

11. Kuinka märkä ja kylmä sää vaikuttaa koirasi liikuntakykyyn?

Ei vaikutusta Vähäisessä määrin Kohtalaisen paljon Voimakkaasti Äärimmäisen paljon

13. Miten ontuminen vaikuttaa koirasi liikuntakykyyn?

Ei vaikutusta Vähäisessä määrin Kohtalaisen paljon Voimakkaasti Äärimmäisen paljon

10. Kuinka usein koirasi lepää (pysähtyy/istuu) liikunnan aikana?

Ei koskaan Ei juuri koskaan Toisinaan Usein Hyvin usein

12. Kuinka jäykkä koirasi kipeä jalka on liikunnan jälkeisen levon jälkeen?

Ei lainkaan Lievästi jäykkä Kohtalaisen jäykkä Erittäin jäykkä Äärimmäisen jäykkä

Kiitos vastauksistasi vielä kerran! Lähetä lomake vastaanotolle.

Ensikäynti

Vain toimisto-
käyttöön

Vain toimistokäyttöön
Klikkaamalla LOAD-pisteet -painiketta saat kokonaispistemäärän. =
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Lisätietoja:
www.elanco.fi
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