ILMOITUS KOIRAN KUOLEMASTA
Koiran nimi:
Rekisterinumero:
Omistaja:
Kuolinaika:
Kuolinsyy:
Sydänsairaus
Sydämen läppävuoto, endokardoosi
Sydänlihassairaus, kardiomyopatia
Synnynnäinen sydämen tai sydänverisuonten kehityshäiriö
Muu sydämen sairaus tai vajaatoiminta
Luusto‐ ja nivelsairaus
Lonkkaniveldysplasia ja sen seurauksena kehittyvä nivelrikko
Kyynärniveldysplasia ja sen seurauksen kehittyvä nivelrikko
Polvilumpion sijoiltaanmeno, patellaluksaatio
Muu luuston tai nivelten kasvuhäiriö
Polven ristisidevaurio
Moniniveltulehdus, immunologinen polyatriitti
Nivelrikko, artroosi, muualla kuin lonkissa tai kyynärnivelissä
Muu luuston tai nivelten sairaus
Selkäsairaus
Välilevyntyrä, ”mäyräkoirahalvaus”
Spondyloosi, nikamien luusilloittuma, nikamien yhteenluutuminen
Synnynnäinen nikamien epämuodostuma
Takaselän kipu‐halvaus‐oireyhtymä, cauda equina –oireyhtymä
Muu selkäsairaus
Hermostollinen sairaus
Epilepsia
Immunologinen aivo‐/aivokalvontulehdus
Keskushermoston kehityshäiriö, esim. vesipää, syringomyelia
Muu hermostollinen sairaus
Silmäsairaus
Silmänpainetauti, glaukoma
Linssiluksaatio, linssin irtoaminen
Kuivasilmäisyys, keratoconjunctivis sicca
Krooninen pinnallinen sarveiskalvon tulehdus, pannus
Sokeutuminen
Muu silmäsairaus
Sisäeritysrauhasten sairaus
Kortisolin liikaeritys, Cushingin tauti
Diabetes, sokeritauti
Kilpirauhasen vajaatoiminta
Muu sisäeriterauhasten sairaus
Kortisolin vajaaeritys, Addisonin tauti

Maksan ja ruuansulatuskanavan sairaus
Maksan vajaatoiminta
Haiman vajaatoiminta, EPI
Suoliston tukkiva vierasesine
Mahalaukun kiertyminen
Ruokatorven laajentuma, megaesofagus
Muu maksan tai ruoansulatuskanavan sairaus
Virtsatie‐ ja lisääntymiselinten sairaus
Munuaisten vajaatoiminta
Virtsakivet tai virtsakiteet
Kohtutulehdus, pyometra
Virtsan pidätyskyvyttömyys, inkontinenssi
Immunologinen sairaus
Immuunihemolyyttinen anemia, IMHA, AIHA
Verihiutalekato, trombosytopenia
Moniniveltulehdus, immunologinen polyartriitti
Dermatomyosiitti
Muu immunologinen sairaus
SPAID, shar pei –rotuisten koirien autoimmuunisairaus
Iho‐ ja korvasairaudet
Atopia, allerginen atooppinen ihotulehdus
Ruoka‐aineallergia
Pyoderma, vakava tai toistuva märkivä ihotulehdus
Krooninen tai uusiutuva korvatulehdus
Muu iho‐ tai korvasairaus
Kasvainsairaudet, syöpä
Pernan, sydämen tai verisuonijärjestelmän kasvain
Lymfoma, imusolmukesyöpä
Luun tai nivelten kasvain
Hermoston kasvain
Maksan, munuaisten tai suoliston kasvain
Virtsarakon kasvain
Utarekasvain, nisäkasvain
Ihon tai ihonalaiskudoksen kasvain
Muu kasvainsairaus
Hengitystiesairaus
Keuhkotulehdus
Henkitorven rakenneheikkous, trakeakollapsi
Kurkunpään halvaus
Keuhkojen kasvainsairaus
Muu sairaus, jota ei ole listalla
Lopetus ilman sairauden diagnosointia
Kuollut ilman sairauden diagnosointia
Lopetus käytös‐ tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi

Synnytysvaikeus
Kadonnut
Tapaturma tai liikennevahinko
Petovahinko
Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma
Sydämen tai sydänverisuonten kehityshäiriö
Kitalakihalkio
Halkiopentu
Peräaukottomuus
Uimaripentu
Muu kehityshäiriö
Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)
Käyttökoira ei sovellu käyttötarkoitukseensa

Lisätietoa:

Päiväys:

Omistajan allekirjoitus:_________________________________________________________
Lomake postitetaan tai lähetetään sähköpostitse Suomen Kennelliittoon ks. yhteystiedot: www.kennelliitto.fi

