CHECKLIST ЗА БОЛКА ОТ ОСТЕОАРТРИТ ПРИ КОТКИ
Име на Вашата котка:
Вашето име:

Болката от остеоартрит може да бъде сериозен здравословен проблем за вашата котка. А котките крият почти
всичко, особено болката. Вие познавате по-добре от всеки друг навиците за игра на Вашата котка и това,
което тя обича. Промените в поведението ѝ могат да бъдат признаци на болка от остеоартрит. Ветеринарният
лекар разчита на Вас да съобщите за промени в поведението на котката, за да може да постави по-точна
диагноза. Ако се установи, че котката показва признаци на болка, свързана с остеоартрит, помощта за котката
започва с разговор с ветеринарния лекар.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е КОТКАТА МИ ДА ИМА ОСТЕОАРТРИТ?
Този Checklist ще помогне на ветеринарния екип да установи движенията и поведението на Вашата котка,
които може да са признаци на остеоартрит (ОА), дегенеративно заболяване на ставите, което може да бъде
болезнено.
Котката проявява ли признаци, свързани с болка от ОА?
Помислете за поведението на котката през последната седмица. Отбележете всички признаци, които сте
наблюдавали при котката.
СТАВНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Изкачване на стълби: използва
„заешки подскок“, като двата задни
крака подскачат едновременно и/
или спира за почивка

ЗДРАВА КОТКА

СТАВНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Скачане нагоре: колебае се, преди
да скочи, не извършва правилно
подскоците от първия скок и/или
използва предните си лапи, за да
издърпа задните нагоре

СТАВНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Слизане по стълби: наклонява
тялото настрани, спуска се само
по една стълба и/или спира за
почивка

СТАВНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Скачане надолу: колебае се,
преди да скочи надолу, прави
по-малки скокове вместо един
голям и/или се протяга към земята,
вместо да скочи

ЗДРАВА КОТКА

СТАВНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Преследване на движещи се
обекти: забавя се или прави почивки
по време на игра и/или областта близо
до опашката може да е изтънена

ЗДРАВА КОТКА

СТАВНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Бягане: движи се с по-ниска
скорост и редува тичане с ходене
и/или наклонява задните си крака

Ако сте отбелязали някоя от тези промени в поведението, котката може да изпитва болка, свързана с ОА.1
Споделете това с ветеринарния екип.
Специалистите ще направят пълен преглед на котката, за да потвърдят диагнозата.
Този въпросник не е средство за поставяне на медицинска диагноза и не е предназначен да замести дискусиите с ветеринарен специалист. Обсъдете медицинските проблеми с ветеринарния лекар.

Остеоартритът има физически и емоционални ефекти
Точно както при хората, хроничната болка влияе отрицателно върху
качеството на живот на котката не само физически, но и емоционално.
Добрата новина е, че като установите състоянието на котката, Вие и
ветеринарният лекар можете да разработите план за лечение.
Неотдавна публикувано рецензирано проучване демонстрира
първоначалната валидност и надеждност на оценката на качеството на
живот при хронични заболявания, като например остеоартрит при котки.2
С помощта на тези въпроси можете да помогнете на ветеринарния лекар
да оцени и проследи доколко добре работи облекчаването на хроничната
болка при Вашата котка.
Помислете за поведението на Вашата котка през последната седмица и ни
помогнете да определим начална точка, като попълните таблицата по-долу.

Котката ми е
възможно най-малко

Кое е вярно за Вашата котка?

Котката ми е
възможно най-много
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ИСТОРИЯТА НА ОБИЧАЙНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА КОТКАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Допълнителна информация, която може да бъде полезна за ветеринарния екип, е поведението на котката.

ДА

НЕ

1. Има ли промени в характера и общителността на котката?
2. Променили ли са се навиците на котката за уриниране и изхождане?
3. Котката крие ли се повече или изглежда, че „забавя темпото“?

Болката от ОА може да засегне котки на всяка възраст и се наблюдава при повече от 60% от котките, които са
на 6 или повече години.3 Ако не се лекува, болката може да се влоши с течение на времето. Този Checklist е
предназначен да спомогне за разпознаването на болката от ОА, за да помогне за поддържане на щастието и
активността на котката. Ветеринарният екип ще прегледа резултатите от този Checklist с Вас, за да установи дали
е възможно котката да страда от ОА. Този Checklist не е средство за поставяне на медицинска диагноза и не е
предназначен да замени дискусията със специалист по здравеопазване на животните. Обсъдете медицинските
проблеми с ветеринарния лекар.
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