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CushQol-pet: dotazník kvality života pacientů 
s Cushingovou chorobou 
Pokud vyplníte tento dotazník, pomůže to veterinářům zhodnotit stav Vašeho psa a účinek Vetorylu na zlepšení 
zdraví a obnovení jeho životní pohody.
U každé otázky prosím popište, jak se Vašemu psovi nyní daří.

 Nikdy Občas Často Stále 

KLINICKÝ STAV 
Můj pes nadměrně pije. 

Můj pes močí v domácnosti. 

Můj pes je velmi žravý. 

Můj pes zrychleně dýchá. 

CHOVÁNÍ  
Můj pes je utlumený a letargický. 

Můj pes je bez energie. 

Můj pes nemá chuť ke kontaktům s jinými lidmi/psy. 

Můj pes si odmítá hrát i se mnou. 

Můj pes se jeví dezorientovaný/zmatený. 

VLIV NA MAJITELE  
Bojím se o zdraví mého psa. 

Naše denní činnosti neprobíhají jako dříve. 

Cítím, že to není jednoduché starat se o zdraví mého psa. 

Mám pocit, že naše propojení se ztratilo. 

Vnímám, že lidé negativně hodnotí vzhled mého psa. 

CELKOVÉ SKÓRE

TĚLESNÁ KONDICE  
Můj pes má problémy s váhou. 

Můj pes má špatnou srst. 

Jeho kůže je na dotek nepříjemná (např. suchá/příliš napjatá).

Můj pes je ve špatné tělesné kondici (např. ztráta svaloviny/
kapkovité břicho). 

Můj pes má problémy zvládnout delší procházku. 

Další informace naleznete na www.canine-cushings.co.uk/monitoring 
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Tato stránka je určena k interpretaci výsledků 
pro veterináře  

Celkové  
skóre:

Hodnoty blížící se 0 odpovídají nejlepší dosažitelné kvalitě života. 
Hodnoty blížící se 1 odpovídají nejhorší dosažitelné kvalitě života.

Změny ve skóre lze sledovat v průběhu času. 
Při interpretaci změn ve skóre použijte níže uvedenou škálu: 

výrazné zlepšení 
kvality života

zlepšení kvality 
života 

zhoršení kvality 
života 

výrazné zhoršení 
kvality života
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