Mèo của bạn có
bị đau không?
Mèo thường bị đau do những vấn đề liên
quan đến viêm khớp, tiết niệu và nhiều
nguyên nhân khác. Tuy nhiên việc nhận
biết thú cưng của bạn đang bị đau có
thể là một thách thức, bởi loài mèo có bản năng tự nhiên là che giấu cơn đau của chúng.
Chúng ta có rất nhiều phương pháp để điều trị cơn đau cho mèo và giúp cho chúng có cuộc sống thoải mái hơn.
Hãy kiểm tra các dấu hiệu được liệt kê dưới đây để giúp các bác sĩ thú y phát hiện ra mèo của bạn đang bị đau.
Tên bạn__________________________________________________________________
Tên thú___________________________________________________________________
Kiểm tra tất cả vấn đề bạn nhận thấy trên mèo
¨ Miễn cưỡng khi phải nhảy lên kệ hay bàn ghế ( ít nhảy hơn bình thường)
¨ Khó khăn nhảy lên hoặc xuống từ bề mặt kệ hay bàn ghế (té ngã hay vụng về)
¨ Né tránh hay gặp khó khăn trong việc lên xuống cầu thang
¨ Ít chơi đùa
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¨ Không ngủ được hay tìm chỗ nằm nghỉ một cách khó khăn
¨ Phát ra tiếng kêu lạ (gầm gừ hay rít lên) khi bị chạm vào hay di chuyển
¨ Giảm tính thèm ăn
¨ K
 hông muốn tiếp xúc với người hay động vật khác (lẩn trốn, không thích vuốt ve, chải lông,
cầm nắm hay nhấc lên)
¨ Liếm láp, cắn hay cào quá mức vào một phần của cơ thể
¨ Ngủ với tư thế bất thường hay nằm ở vị trí bất thường
¨ Hung dữ bất thường khi bị tiếp cận hay chạm vào (cắn, rít lên, tai cụp về sau)
¨ Thay đổi các biểu hiện của mắt (trừng mắt, giãn đồng tử, nhìn vô thức hay nheo mắt)
¨ Khó tiếp cận hay ngừng sử dụng hộp cát vệ sinh
¨ Ngừng chăm sóc vệ sinh lông hoàn toàn hay vài khu vực cố định
¨ Những biểu hiện bất thường khác _____________________________________________________________________
Bạn có biết rằng đội ngũ bác sĩ thú y của bạn là một thành viên của
Học Viện Thú Y Quốc Tế Về Kiểm Soát Đau (International Veterinary
Academy of Pain Management - IVAPM), một tổ chức quốc tế
cam kết đem đến cho động vật một cuộc sống không đau đớn.
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