Cushingův syndrom: Dotazník týkající se kvality života
Díky odpovědím z tohoto dotazníku bude moci veterinář vyhodnotit, jak se vyvíjí stav Vašeho psa a jestli mu
přípravek Vetoryl® pomáhá jak po zdravotní stránce, tak po stránce kvality života.

Informace o Vás a Vašem psovi.
Dnešní datum

/

/

Vaše jméno a příjmení
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Pohlaví psa
Je pes kastrován?
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Samice
Věk psa

roky

měsíce

Plemeno psa
Kdy Váš pes dostal poslední tabletu Vetorylu?
(přesný čas a datum)
Kolikrát denně psovi Vetoryl dáváte?
Jakou sílu mají tablety Vetorylu, které dáváte svému psovi?
mg
Kolikrát za posledních 28 dnů jste zapomněli dát psovi tabletu Vetoryl? (Zaškrtněte prosím odpovídající políčko)
Ani jednou
Jednou měsíčně
Více než jednou měsíčně, ale méně než jednou týdně
Jednou týdně
Častěji než jednou týdně
Dostává Váš pes v současné době nějaké další léky? Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti.

Cushingův syndrom: Dotazník týkající se kvality života
Informace o posledních 4 týdnech

1) Příjem tekutin. Pes podle vašeho názoru pil:
Méně, než je u něj běžné
Normálně
Více, než je u něj běžné (např. 1-2x více)
O hodně více, než je u něj běžné
2) Močení. Objem nebo četnost močení je podle Vašeho názoru:
Nižší, než je u něj běžné
Normální
Vyšší, než je u něj běžné (např. 1-2x více)
O hodně vyšší, než je u něj běžné
3) Apetit. Jak byste popsali apetit Vašeho psa?
Velmi nízký (tj. vůbec nežere, anebo přijímá jen minimální množství krmiva)
Nízký (tj. přijímá trochu krmiva, ale musíme jej nutit)
Normální
Zvýšený (např. spořádá rychle všechno krmivo a žebrá o další)
Mimořádně zvýšený (např. neustále má “vlčí hlad”)
4) Zvracení a průjem. Jak často pes trpí zvracením a průjmem?
Nikdy netrpí zvracením nebo průjmem
Jednou zvracel nebo měl průjem
Zvracel nebo měl průjem více než jednou, ne však každý den
Zvracel nebo měl průjem každý den
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5) Fyzická aktivita. Jak je Váš pes aktivní?
Skoro pořád leží na jednom místě
Chodí na procházky a občas si i hraje
Velmi aktivní, rád běhá na volno, ale unaví se
Je k neutahání!
6) Kůže a srst. Jak byste popsali stav kůže a srsti Vašeho psa?
Velmi špatný (např. řídká srst, lysiny, velmi matná)
Špatný (např. prořídlá srst, matné chlupy)
Vcelku dobrý (např. bez lysin, mírně matná srst)
Velmi dobrý (např. hustá srst, zářivá, bez lupů)
7) Další potíže. Má Váš pes některé z následujících potíží?
Častěji než jednou týdně se třese, má svalový tik apod.
Přetrvávající těžké dýchání, a to i v klidu
Bolesti (kterékoliv části těla)
Těžko se pohybuje
Mentální deprese (otupělý / neustále ospalý)
8) Obecně. Jaká je podle vás kvalita života Vašeho psa?
Většinu času se cítí mizerně
Má více špatných dnů než těch dobrých
Většinou je spokojený, občas má horší dny
Většinu času se cítí spokojený
9) Celkové hodnocení. Do jaké míry podle vás aktuální léčba Cushingova syndromu Vašemu psu pomáhá?
Pes má více klinických příznaků než před léčbou
Mezi stavem před léčbou a současným stavem není rozdíl
Od počátku léčby jsme zaznamenali určité zlepšení
Pes už je téměř v takové formě jako před začátkem onemocnění
Kdybych to nevěděl(a), vůbec bych nepoznal(a), že trpí nějakou chorobou

Vysvětlivky k otázkám
1. Příjem tekutin a močení
Tyto otázky se zaměřují na to, kolik vody v porovnání s běžným stavem pes vypil a kolik vymočil za poslední čtyři týdny. Možnost „normálně“
znamená, že pes pije/močí stejně jako v době, kdy mu ještě nebyl diagnostikován Cushingův syndrom, a také v době, a to je obzvlášť důležité, kdy
ještě neměl žádné příznaky onemocnění. Pokuste se vzpomenout na dobu, kdy Váš pes dosáhl dospělosti, a srovnejte, kolik vypil/vymočil tehdy a jak
pije/močí dnes. Může pomoci, když si dvakrát nebo třikrát zapíšete, kolik přesně pes vypil/vymočil za 24 hodin.
2. Apetit
Tato otázka se zaměřuje na to, jakou měl pes za poslední 4 týdny chuť k příjmu krmiva. Možnost „normálně“ znamená, že pes má stejný apetit,
jako v době, kdy mu ještě nebyl diagnostikován Cushingův syndrom, a také v době, a to je obzvlášť důležité, kdy ještě neměl žádné příznaky
onemocnění. Důležité je uvědomit si, že tato otázka hodnotí chuť k jídlu, a ne objem krmiva, které pes zkonzumuje. Pokuste se vzpomenout na
dobu, kdy Váš pes dosáhl dospělosti, a srovnejte, jakou měl chuť k jídlu tehdy a jaký má apetit dnes. Je možné, že psovi dáváte stejné množství
krmiva jako dříve, změnila se však například rychlost, jakou krmivo zkonzumuje, anebo například častěji žebrá o krmivo či pamlsky.
3. Zvracení a průjem
Tato otázka se zaměřuje na to, jak často Váš pes za poslední čtyři týdny zvracel nebo měl průjem. Průjem definujeme jako změnu konzistence stolice
(měkčí než normální nebo tekutá).
4. Fyzická aktivita
Tato otázka se zaměřuje na schopnost psa podstupovat fyzickou zátěž za poslední čtyři týdny v porovnání s běžným stavem. Možnost „normální“
znamená, že pes snáší zátěž stejně dlouho a se stejnou vitalitou jako v době před stanovením diagnózy a také v době, a to je obzvlášť důležité, kdy
ještě neměl žádné příznaky Cushingova syndromu.
5. Kůže a srst
Tato otázka hodnotí vzhled a stav (případně hustotu) srsti a kůže za poslední čtyři týdny v porovnání s běžným stavem. Stavem máme na mysli, zda
je srst matná, normální nebo lesklá a zda je suchá, normální nebo mastná. Možnost „normální“ znamená, že vzhled a stav kůže a srsti psa je stejný
jako před stanovením diagnózy, a také v době, a to je obzvlášť důležité, kdy ještě neměl žádné příznaky Cushingova syndromu. Vzpomenout si, jak
vypadala srst a kůže vašeho psa před lety, může být obtížné. Pomoci Vám mohou fotografie pořízené v době, kdy byl pes zdravý a v nejlepším věku.
6. Další potíže
Přečtěte si prosím všechny možnosti a zaškrtněte ty, které pro Vašeho psa v posledních čtyřech týdnech přichází v úvahu. Pokud pes v domácím
prostředí uvedené příznaky nevykazoval, zaškrtněte prosím možnost „ani jedna z uvedených možností“.
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