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SUURSNAUTSERIN TERVEYSKARTOITUS 
 

SSSKn jalostustoimikunta kerää suursnautsereiden terveystietoja. Tiedot tallennetaan yhdistyksen 
BreedMate-ohjelmaan. Ne ovat kasvattajien käytettävissä jalostussuunnitelmia tehdessä.  
Täytetty kaavake lähetetään jalostustoimikunnan sihteerille. 

 
VASTAAJAN TIEDOT: 
. 

Nimi *       

Osoite       

Postinro       

Puh. *       

Email *       

 
TIETOJEN JULKISUUS: 
 

KOIRAN TIEDOT: 
. 

Nimi       

Rek.nro       syntymävuosi:       

Kuollut  ei   kyllä, vuosi:       

Väri  musta  p & s  m & h 

Sukupuoli  uros  narttu 

Steriloitu/kastroitu  ei  kyllä 

 

 Jalostustoimikunta saa antaa koirani yksilöidyt terveys-tiedot jalostus- tai tutkimustarkoituksessa tietoja tar-
vitseville henkilöille. 
 

 Annan koirani yksilöidyt terveystiedot vain jalostustoimikunnan sisäiseen käyttöön 

 
Onko koirassasi todettu seuraavia koiran elämää haittaavia sairauksia tai ominaisuuksia? 
 

Sairaus diagnoosi 
kuinka 
usein 

Lisätietoja sairaudesta (esim. tarkempi diag-

noosi, taudin vakavuus, hoito tms.) 

Allergia (esim. ruoka, lääk-

keet, rokotusyliherkkyys jne.) 
 ell 
 oma 

 yksittäinen 
 krooninen 

      

Anaalirauhasongelmat 
 ell 
 oma 

 yksittäinen 
 krooninen 

      

Autoimmuunisairaus (esim. 

imha, trombosytopenia.) 
 ell  krooninen       

Endokrinologiset sairaudet   

- Diabetes (so. sokeritauti)  ell  krooninen       

- Addisonin tauti  ell  krooninen       

- Cushingin tauti  ell  krooninen       

Epilepsia  ell 
 yksittäinen 
 krooninen 

      

Eturauhasongelmat (tuleh-

dus tms.) 
 ell 
 oma 

 yksittäinen 
 krooninen 

      

Furunkuloosi  ell 
 yksittäinen 
 krooninen 

      

Hammasongelma. (puren-

nan korjaus, pys.- tai maitoh. 
poisto) 

 ell 
 yksittäinen 
 useita 

      

Hormonihäiriöt (juoksuvälit, 

urosten yliseksuaalisuus, kohtu-
tulehdus, valeraskaus) 

 ell 
 oma 

 yksittäinen 
 krooninen 

      

Iho-ongelmat (hotspot, hilse 

tms.) 

 ell 
 oma 

 yksittäinen 
 krooninen 
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Inkontinenssi (so. virtsan 

karkailu) 

 ell 
 oma 

 yksittäinen 
 krooninen 

      

Kasvaimet (hyvänlaatuiset) 
 ell 
 oma 

 yksittäinen 
 useita 

      

Kilpirauhasen vajaa- tai 
liikatoiminta 

 ell  krooninen       

Kohtutulehdus  ell 
 yksittäinen 
 krooninen 

      

Kuulon heikkeneminen 
 ell 
 oma 

 yksittäinen 
 pysyvä 

      

Korvaongelmat (sisä- tai 

ulkok.tulehdus, verikorva tms.) 
 ell 
 oma 

 yksittäinen 
 krooninen 

      

Kurkku- tai nielutulehdus 
 ell 
 oma 

 yksittäinen 
 krooninen 

      

Kynsiongelmat (kuori irtoaa 

tai halkeilee, epämuodost. tms.) 

 ell 
 oma 

 yksittäinen 
 krooninen 

      

Luusto- ja nivelongelmat 
(selkäviat, kasvuhäir., nivelrik-
ko, irtopala, häntämutka, tuleh-
dus) 

 ell 
 kasvuiässä 
 aikuisena 

      

Näkökyvyn heikkenemi-
nen 

 ell 
 oma 

 yksittäinen 
 pysyvä 

      

Pernanlaajentuma  ell 
 kasvuiässä 
 aikuisena 

      

Silmäongelmat (tulehdus, 

rakkulat, vilkkuluomi, ripset, 
kyynelkanavat jne.) 

 ell 
 oma 

 yksittäinen 
 krooninen 

      

Sydänvika (rytmihäiriöt, va-

jaatoiminta, laajentuma jne.) 
 ell 

 yksittäinen 
 krooninen 

      

Syöpä  ell 
 yksittäinen 
 useita 

      

Tapaturman hoito 
 ell 
 oma 

 yksittäinen 
 useita 

      

Vatsalaukun kiertymä  ell 
 yksittäinen 
 useita 

      

Vatsaongelmat (mahakatar-

ri, ripuli, oksentelu, nieleskely, 
ilmavaivat tms.) 

 ell 
 oma 

 yksittäinen 
 krooninen 

      

Varvas- ja tassuongelmat 
(synnynnäiset epämuodostumat 
tulehdukset, antura- ja tassun-
pohjavaivat, amputaatiot tms.) 

 ell 
 oma 

 yksittäinen 
 useita 

      

Vesihäntä 
 ell 
 oma 

 yksittäinen 
 useita 

      

Virtsatieinfektio  ell 
 yksittäinen 
 useita 

 kasvuiässä 
 aikuisena 

      

Muita sairauksia 
 ell 
 oma 

 yksittäinen 
 krooninen 

      

Koiran kuolinsyy + ikä 

 Vanhuus 

 Tapaturma 

 Sairaus, sairaskohtaus 

 Pitovaikeus 

 Muu syy 

 patologin avauslausunto 

       

 

Toimita kaavake jalostustoimikunnan sihteerille (yhteystiedot Riisenissä ja www-sivuilla) 
KIITOS! 


