
JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ DROGI PACJENCIE?
- skala jakości życia pupila -

Obiektywna ocena swojego podopiecznego przysparza wiele trudności. Postępujące zmiany stanu zdrowia zwierzęcia 
mogą nie być rażące, kiedy przyglądamy się im z dnia na dzień. Natomiast w perspektywie całego życia odciskają  
ogromne piętno. Silne emocje i uczucie, jakie wiążemy z pupilami mogą przesłonić nam to, co jest tak naprawdę ważne: 
KOMFORT I JAKOŚĆ ŻYCIA.

Dlatego przygotowaliśmy formularz, który może służyć jako dziennik oceny jakości życia naszych podopiecznych.  
Należy wybrać wartości, które najlepiej opisują samopoczucie zwierzęcia w danym dniu, ilość punktów należy  
zsumować, a wynik porównać z niżej zamieszczoną skalą. Można przyznawać połówki i ćwiartki punktów.

Warto poprosić pozostałych członków rodziny i przyjaciół o ocenę, aby uzyskać pełniejsze spojrzenie.

PUNKTY WYNIK

12-9 PKT PACJENT CZUJE SIĘ DOBRZE

6-8 PKT STAN PACJENTA WYMAGA INTERWENCJI

</= 5 PKT HUMANITARNYM BYŁOBY ROZWAŻYĆ EUTANAZJĘ

PRAWIDŁOWE INTERAKCJE Z POZOSTAŁYMI 
CZŁONKAMI RODZINY 2

MNIEJSZONE ZAINTERESOWANIE 
POZOSTAŁYMI CZŁONKAMI RODZINY 1

ZWIERZĘ CHOWA SIĘ, UNIKA INTERAKCJI 0

NASTAWIENIE

WYSOKA
pacjent nie ma problemu z poruszaniem się, cieszą 
go spacery i aktywność fizyczna

2

NISKA
Ma trudności w podnoszeniu się, ciężko mu przyjąć pozy-
cję do wypróżniania, skraca spacery, nie chce wychodzić

1

MINIMALNA, BRAK
Pacjent potrzebuje pomocy w poruszaniu się, leki 
przeciwbólowe pomagają w miernym stopniu

0

AKTYWNOŚĆ

DOBRY APETYT 2

SŁABY APETYT 1

BRAK APETYTU 0

ODŻYWIANIE

PRAWIDŁOWE POBIERANIE WODY
lub zwiększone w przypadku niektórych chorób 2

SŁABE POBIERANIE WODY
lub zwiększone w przypadku niektórych chorób 1

BRAK POBIERANIA WODY
pacjent wymaga regularnych kroplówek 0

NAWODNIENIE

NORMALNE
pacjent bawi się, wykonuje swoje ulubione czynności 2

POGORSZONA
chęć do zabawy, spędzania aktywnie czasu 1

BRAK ZAINTERESOWANIA
zabawą, ulubionymi formami spędzania czasu 0

ZABAWA

PRAWIDŁOWE
oddawanie moczu i defekacja 2

ZABURZONE ODDAWANIE MOCZU I KAŁU
pacjent ledwo utrzymuje prawidłową pozycję do defekacji 
i mikcji, oddaje kał i mocz poza wyznaczonymi miejscami 
(spacerami, kuwetą), gubi mocz i kał

1

BRAK
pacjent nie oddaje samodzielnie moczu i kału, potrzebuje 
asysty w defekacji i mikcji

0

WYPRÓŻNIANIE


