
 

                                                                              

 

Dotazník 

 

Prípad č.:     Majiteľ/ka: 

Meno zvieraťa:    Plemeno: 

Pohlavie: M / F    Je zviera kastrované? Áno / Nie 

Dátum narodenia:    Váha: 

Spôsob chovu:  vnútri / von 

Spôsob kŕmenia: komerčne vyrábaná diéta / barf / kombinácia / iné: ...................................... 

Dátum:  

Existuje mnoho možných príčin vzniku záchvatových epizód vyskytujúcich sa u psov, 

pričom postihnutie rôznych orgánových systémov môže mať podobnú klinickú 

prezentáciu. Nájdite si, prosím, čas na vyplnenie tohto dotazníka, nakoľko tieto 

informácie nám môžu pomôcť lepšie interpretovať charakter zaznamenaných 

záchvatových stavov a môžu byť tiež nápomocné v smerovaní ďalšieho výskumu. 

V otázkach, kde je viacej možností, prosím označte všetky hodiace sa odpovede.  

Hodiace sa odpovede prosím zakrúžkujte. 

Slovo “záchvat” v tomto dotazníku označuje záchvatovú epizódu. 

História Vášho psa: 

Vyskytli sa u Vášho psa komplikácie počas pôrodu? 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

Utrpel Váš pes v minulosti traumu hlavy? 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

Mal Váš pes niekedy zápalové ochorenie postihujúce centrálnu (meningitída, 

encefalitída, myelitída) alebo periférnu nervovú sústavu? 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

Trpí Váš pes niektorým z nasledujúcich problémov/ochorení? 

Ochorenie pečene / Ochorenie obličiek / Nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia) / Nízka hladina 

vápnika v krvi (hypokalcémia) / Nízka hladina draslíka v krvi (hypokalémia) / Ani jedno z 

uvedených 

Viete o tom, že by iný pes/psy príbuzný/í s Vaším psom trpel/i epilepsiou/záchvatmi? 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 



 

                                                                              

 

Ak áno, prosíme Vás o priloženie kópie rodokmeňu 

V akom veku ste u Vášho psa prvýkrát pozorovali záchvat? 

…..rok/roky/rokov …....mesiac/mesiace/mesiacov 

Koľko záchvatov má Váš pes bežne v priebehu 24 hodín? 

…............. 

Aký je navyšší počet záchvatov, ktoré Váš pes prekonal počas 24 hodín? 

…............. 

Pokiaľ Váš pes máva viac ako jeden záchvat v priebehu 24 hodín, približne v akej 

frekvencii k tomu dochádza? 

Raz za mesiac / Raz za 3 mesiace / v inej frekvencii ….......................... 

Prekonal Váš pes niekedy status epilepticus (záchvat trvajúci dlhšie ako 5 minút)? 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

Koľko záchvatov má Váš pes za mesiac? 

…............. 

Pokiaľ je Váš pes nekastrovaná fenka, je frekvencia záchvatov vyššia v období ruje? 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

Možné spúšťacie faktory: 

Kedy dochádza k záchvatom u Vášho psa? 

Ráno / V priebehu dňa / V noci / Kedykoľvek 

K záchvatom u Vášho psa najčastejšie dochádza: 

V kľude / Počas spánku / Počas fyzickej aktivity / Počas stresu / Po nakŕmení / Tesne pred 

kŕmením / Po vystavení blikajúcim svetlám / Po vystavením hlasným zvukom / Po inom 

špecifickom stimule - …......................................................... 

Obdobie pred záchvatom: 

Viete predpovedať, že Váš pes bude mať v blízkej dobe záchvat? 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

Ak áno, ako dlho pred objavením sa záchvatu? 

Minúty / Hodiny / Dni 

Ak áno, čo signalizuje nadchádzajúci záchvat? 



 

                                                                              

 

Vystrašenosť / Agresivita / Dezorientácia / “Potácavá” chôdza / Zvýšená naviazanosť / Skrývanie 

sa / Ospalosť, unavenosť / “Prázdny” pohľad do priestoru / “Chytanie múch”, “Pozeranie na 

hviezdy” / Čuchanie, snorenie / iné: …........................................................ 

Záchvat: 

Vyzerajú všetky záchvaty rovnako? 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

Popíšte, prosím, priebeh záchvatu. Pokiaľ máva Váš pes viacej typov záchvatov, popíšte 

prosím najskôr najčastejší typ záchvatu, a následne ostatné typy: 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

Čo je prvá vec, ktorú pozorujete pri objavení sa záchvatu? 

…................................................................................................................................... 

Objavujú sa príznaky záchvatu najskôr na hlave? 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

Vykazuje Váš pes počas záchvatu žuvacie pohyby? 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

Objavujú sa príznaky záchvatu najskôr na hrudníkových alebo panvových končatinách? 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

Začína záchvat u Vášho psa na ľavej alebo pravej strane tela? 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

 Je počas záchvatu telo Vášho psa stuhnuté, uvoľnené alebo normálne? 



 

                                                                              

 

Stuhnuté / Uvoľnené / Normálne 

 

Padne Váš pes počaš záchvatu na zem? 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

Ak áno, je to vždy na rovnakú stranu? 

Áno, na …........ stranu / Nie 

Vykazuje Váš pes počas záchvatu “plávacie” pohyby? 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

Trasie sa Váš pes počas záchvatu? 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

Počuje Vás počas záchvatu Váš pes? 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

Vidí Vás počas záchvatu Váš pes? 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

Počas záchvatu Váš pes:  

Močí / Defekuje / Slintá / iné: …................................ 

Ako dlho trvá záchvat u Vášho psa? 

…......................................... 

Merali ste niekedy dĺžku záchvatu pomocou hodiniek/stopiek? 

Áno / Nie 

Obdobie po záchvate: 

Ako dlho trvá, kým je Váš pes opäť schopný sa postaviť a chodiť? 

 …......................................... 

Ako dlho trvá, kým je Váš pes opäť “normálny/a”? 

…......................................... 

V období po záchvate sa u Vášho psa prejavuje/ú: 

Vystrašenosť / Agresivita / Dezorientácia / “Potácavá” chôdza / Zvýšená naviazanosť / Skrývanie 

sa / Ospalosť, unavenosť / “Prázdny” pohľad do priestoru / “Chytanie múch”, “Pozeranie na 

hviezdy” / Čuchanie, snorenie / Slepota / iné: 

…........................................................................... 



 

                                                                              

 

 

 

Obdobie medzi záchvatmi: 

Je Váš pes v období medzi záchvatmi úplne normálny? 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

Ak nie, aké zmeny/abnormality ste u Vášho psa pozorovali od objavenia sa záchvatov? 

• Zmeny vedomia (napríklad depresia, hyperaktivita...) 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

• Strata naučeného správania 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

• Abnormálne sociálne správanie (zvýšená naviazanosť, skrývanie sa...) 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

• Agresivita 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

• Odmietanie poslušnosti 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

• Abnormálne správanie (napríklad “zasekávanie sa” v rohoch, tlačenie hlavy do 

steny...) 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

• Zmeny apetítu 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

• Požieranie exkrementov/abnormálnych predmetov 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

• Abnormálny príjem vody 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

• Abnormálne “vylizovanie” častí tela, škriabanie sa 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

• Ničenie predmetov v domácnosti 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 



 

                                                                              

 

• Nepokoj (bezcieľne chodenie, štekanie, zavýjanie...) 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

• Zmeny sexuálneho správania 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

• Zmeny spánkových vzorcov 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

• Zmeny vzorcov fyzickej aktivity 

Áno / Nie / Nie som si istý/istá 

• Iné zmeny: 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

Pokiaľ je to možné, prosíme o doloženie: 

• Videozáznamu záchvatu 

• Kópiu “záchvatového denníku” 

• Popis antiepileptickej medikácie - názov lieku/liekov, dávky, kontrolné 

vyšetrenia, odpoveď na liečbu, atď. (pokiaľ je Váš pes liečený antiepileptikami)  

• Výsledky predchádzajúcich vyšetrení a lekárske správy (vyšetrenia krvi, moču, 

MRI, vyšetrenia mozgovomiechového moku, iné...) 

(ideálne v elektronickej forme na mailovú adresu neurovet@neurovet.sk) 

 

Ďakujeme za Váš čas a spoluprácu 

 

mailto:neurovet@neurovet.sk

