
Havannalaiset ry:n terveyskysely
Jalostustoimikunta kartoittaa terveyskyselyn avulla havannankoirien terveystilannetta Suomessa. 

Kyselyn avulla kerätään tietoa erityisesti sellaisista sairauksista ja vioista, joista ei ole mahdollista 

saada tietoa virallista kautta. Tärkeä olisi täyttää kyselykaavake myös silloinkin, kun koira on ollut 

täysin terve. Jalostustoimikunnan toiveena on, että kaavakkeen täyttäisivät kaikki rekisteröidyn 

havannankoiran omistajat.

  Kyselyyn voi vastata myös, vaikka koira olisikin jo kuollut. Terveyskyselykaavake on 

koirakohtainen. Mikäli omistat useampia havannankoiria, voit lähettää heidän tiedot avaamalla 

linkin uudelleen. Terveystiedot ovat julkisia.

Ole ystävällinen ja täytä lomake mahdollisimman huolellisesti.

Jalostustoimikunta kiittää arvokkaasta avustasi rodun parhaaksi! 

*Pakollinen

Koiran virallinen nimi(rekisterikirjasta) *1. 

Koiran rekisterinumero *2. 

Syntymäaika

Esimerkki: 15. joulukuuta 2012

3. 

Sukupuoli

Merkitse vain yksi soikio.

Uros

Narttu

4. 

Omistajan nimi ja yhteystiedot5. 

Onko koiralle tehty virallinen polvitarkastus?

Merkitse vain yksi soikio.

Kyllä

Ei

6. 

Milloin ja polvitarkastuksen tulos7. 
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Onko koiralle tehty virallinen silmätarkastus?

Merkitse vain yksi soikio.

Kyllä

Ei

8. 

Milloin ja silmätarkastuksen tulos?9. 

Onko koiralle tehty muita virallisia terveystarkastuksia?

Merkitse vain yksi soikio.

Kyllä

Ei

10. 

Milloin ja tarkastusten tulos?11. 

Muita sairauksia tai vikoja (laita rasti ruutuun, mikäli ko. kohta koskee koiraasi)

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Häntämutka

Töpöhäntä

Lyhytkarvaisuus

Kirsikkasilmä

Kuurous

Hedelmättömyys

Napatyrä

Kivespuutos

Toistuvat korvatulehdukset

SA-tauti

Legg Perthes

Voimakas silmävuoto

Muu:

12. 

Tuleeko koirallesi hammaskiveä?

Merkitse vain yksi soikio.

Kyllä

Ei

13. 
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Milloin alkanut ilmetä? Kuinka usein käy hammaskiven poistossa?14. 

Onko koiralla hammaspuutoksia? Mitkä hampaat puuttuvat? Apuna hammaskuva.15. 

Onko koirallasi purentavirheitä?

Merkitse vain yksi soikio.

Alapurenta

Yläpurenta

Vinopurenta

Asentovirhe

Muu:

16. 

Onko koirallasi epilepsia?

Merkitse vain yksi soikio.

Kyllä

Ei

17. 

hammaskartta

Havannalaiset ry:n terveyskysely https://docs.google.com/forms/d/1BM5YwidaDhGnBskuBm3TMD5...

3 / 7 2.9.2018 klo 14:46



Missä iässä alkanut? Miten todettu? Kuinka usein tulee kohtauksia? Millainen lääkitys

koiralla on?

18. 

Onko koirallasi toistuvia tulehdussairauksia? Esim. anaalirauhas-, ien-, eturauhas-,

virtsatie- ja ihotulehduksia?

Merkitse vain yksi soikio.

Kyllä

Ei

19. 

Millaisia tulehduksia ja kuinka usein oireilee?20. 

Onko koirallasi allergioita?

Merkitse vain yksi soikio.

Kyllä

Ei

21. 

Missä iässä todettiin? Mille koira on allerginen? Miten todettu ja miten hoidetaan22. 

Onko koiralla todettu syöpää?

Merkitse vain yksi soikio.

Kyllä

Ei

23. 
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Millainen kasvain/ syöpä, missä iässä todettu ja missä osassa koiraa?24. 

Onko koirallasi käyrät eturaajat?

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Kyllä

Vain toinen

Lievästi

Voimakkaasti

Vaatinut leikkaushoitoa

25. 

Missä iässä leikattu eturaajojen käyryyden

vuoksi?

26. 

Onko koirallasi todettu seuraavia tuki- ja liikuntaelin sairauksia?

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Nivelrikko

Polvien ristisidevaivat

Patellaluksaatio

Selkäongelmat

27. 

Lisätietoja, esim. missä nivelissä nivelrikkoa? Missä iässä todettiin? Miten hoidettiin?28. 

Onko koirallasi todettu muita sairauksia

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Sydänongelmat

Kilpirauhasongelmat

Virtsatieongelmat

Munuaisvika

Maksaan liittyvät ongelmat

Ruuansulatuskanavan ongelmat

29. 
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Missä iässä vaivat alkoivat? Millainen vaiva kyseessä ja miten sitä on hoidettu?30. 

Onko koira ollut toistuvassa eläinlääkärin hoidossa tai leikkauksessa jostain muusta

syystä?

31. 

Muut ilmenneet sairaudet tai vaivat?32. 

Koira on steriloitu

Merkitse vain yksi soikio.

Kyllä

Ei

33. 

Oliko steriloimiseen joku syy? Miten koiran käytös on muuttunut steriloinnin jälkeen?34. 
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Palvelun tarjoaa

Ruokahalu

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

koira syö mitä vain ja koska vain

koira syö ruokansa hyvin, myös namit kelpaavat

koira syö välillä huonosti, mutta namit kelpaavat aina

koira pitää välillä paastopäiviä

koira on nirso

koira on erittäin vaikea saada syömään mitään

koira on hyvässä kunnossa

koira on jatkuvasti laiha

koira lihoo herkästi

koiraa on lähes mahdotonta saada lihomaan

35. 

Jos koira pitää paastopäiviä, kuinka usein ja montako päivää putkeen? Muuta mieleen

tulevaa?

36. 

Vakuutan omistavani ko. koiran ja siitä antamani tiedot oikeiksi. *

Esimerkki: 15. joulukuuta 2012

37. 

Kyselyyn vastanneen nimi: *38. 

Havannalaiset ry:n terveyskysely https://docs.google.com/forms/d/1BM5YwidaDhGnBskuBm3TMD5...

7 / 7 2.9.2018 klo 14:46


