
 

EUROOPPALAISPENTUEEN TERVEYSKYSELY 

 
Lähettämällä tämän lomakkeen täytettynä Suomen Eurooppalaiskissarengas ry:lle, annan yhdistykselle luvan käyttää 
kasvattieni tai kissani tietoja nimettömänä Eurooppalaiskissan terveyttä koskevien tilastotietojen julkaisemisessa. 
Lomaketta voi soveltaen käyttää myös yksittäisen kissan omistaja. 

KASVATTAJAN TIEDOT 

Kasvattajanimi: 
      

Kasvattajan etu- ja sukunimi: 
      

PENTUEEN VANHEMPIEN TIEDOT 

Pentueen emon virallinen nimi: 
      

Pentueen isän virallinen nimi: 
      

Emon terveystestit (esim. FeLV, FIV, veriryhmä, 
sydämen tai munuaisten ultraäänitutkimukset): 

      

Isän terveystestit: (esim. FeLV, FIV, veriryhmä,   
sydämen tai munuaisten ultraäänitutkimukset): 

      

PENTUJEN TIEDOT (Mieluiten vasta 5 vuotta täyttäneistä kissoista) 

Pentueen syntymäpäivä:       Pentujen lukumäärä (myös menehtyneet):       

 
 
Pentujen viralliset nimet: 

Kissalla esiintynet rakenteelliset muutokset, terveys- tai 
käytösongelmat. Diagnoosi, syy, minkä ikäisenä havaittu? Katso 
ohjetta toisella sivulla. 

Nimi:       

 Elää 

 Kuolinpäivä ja -ikä:       

Kuolinsyy:       

      

 

Nimi:       

 Elää 

 Kuolinpäivä ja -ikä:       

Kuolinsyy:       

      

 

Nimi:       

 Elää 

 Kuolinpäivä ja -ikä:       

Kuolinsyy:       

      

 

Nimi:       

 Elää 

 Kuolinpäivä ja -ikä:       

Kuolinsyy:       

      

 

Nimi:       

 Elää 

 Kuolinpäivä ja -ikä:       

Kuolinsyy:       

      

 

Nimi:       

 Elää 

 Kuolinpäivä ja -ikä:       

Kuolinsyy:       

      

 

Muuta huomioitavaa pentueesta: 
      
 

 

 



 

 

 

EUROOPPALAISPENTUEEN TERVEYSKYSELY KASVATTAJALLE 

 
Keräämme tietoja jo syntyneiden pentujen heti syntymän jälkeen sekä koko niiden eliniän aikana 
esiintyneistä terveys- ja käytösongelmista, esim: 

 

Rakenteelliset virheet: 
• napatyrä 
• kivesvika 

Luustoviat: 
• knikkihäntä  
• lattarinta 
• rintalastakoukku 
• selkärankamuutokset 
• jalkojen epämuodostuma 
• nivelongelmat, nivelrikko 

Suusairaudet: 
• ientulehdus 
• FORL 
• purentavirheet 

Ruoansulatuskanavan sairaudet: 
• oksentelu 
• ripuli 
• ummetus 
• huono ruokahalu 

Aineenvaihduntasairaudet: 
• diabetes 
• maksasairaudet 
• virtsatieongelmat (tulehdus, kivet, kiteet) 

Sisäelinsairaudet: 
• munuaisten vajaatoiminta 
• kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta 
• PKD 
• muut munuaismuutokset 

Epilepsia 

FIP 

Sydänsairaudet 
• sivuääni, vain pentuiässä 

• sivuääni 

• HCM 

• muut sydänsairaudet, mikä: 

Hengityselinsairaudet: 

• toistuvat flunssat 
• toistuvat poskiontelotulehdukset 
• astma 

Silmäsairaudet: 
• kaihi 
• karsastus 
• pigmenttivirheet 
• silmäluomen kääntymä 

Allergiat: 
• ruoka-aine 
• lääke (nukutus, rokotus) 
• heinät 
• eosofiilinen granulooma  
• muut autoimmuuni -sairaudet 

Iho-ongelmat: 
• akne 
• rasvahäntä 
• turkin nyppiminen tai nuoleminen 
• hormonaalinen turkinlähtö 

Syöpäsairaudet 
• kerro sijainti 

• kerro tarkemmat tiedot syövän laadusta 

Lisääntymisongelmat: 
• kohtutulehdus 
• hedelmättömyys 
• keisarileikkaus 
• pentujen halkiot tai aukileet 

Luonneongelmat: 
• arkuus 
• aggressiivisuus 
• merkkailu 
• kankaan imeskely 
• itsensä nuoleminen

 


