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Chó của bạn có 
bị đau không?
Chó thường bị đau do viêm khớp và nhiều vấn đề khác  
nhưng rất khó khăn để có thể phát hiện thú cưng của bạn  
đang bị đau, bởi chó 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  
chó và đem lại cho chúng một cuộc sống thoải mái hơn. Hãy kiểm tra các dấu  
hiệu được liệt kê dưới đây để giúp bác sĩ thú y phát hiện ra chó của bạn đang bị đau

Tên bạn: ________________________________________________________________

Tên thú: _________________________________________________________________

Kiểm tra tất cả vấn đề bạn nhận thấy trên chó

 ¨ Khó đứng lên hay nằm xuống

 ¨ Khó đi lại hay chạy (đi khập khiễng hay chậm hơn)

 ¨ Khó nhảy lên nhảy xuống xe ô tô hay bàn ghế

 ¨ Khó đi lại trên sàn trơn trượt

 ¨ Khó lên xuống cầu thang

 ¨ Ít chơi đùa, vận động với chủ hay động vật khác

 ¨ Không ngủ được hay khó khăn khi tìm tư thế thoải mái

 ¨ Phát ra âm thanh lạ khi bị đụng chạm hay di chuyển (rên rỉ, rên khóc hay tru hú)

 ¨ Giảm tính thèm ăn

 ¨  Không muốn tiếp xúc với người và động vật khác (lẩn trốn, không muốn được vuốt ve,  
ôm giữ hay nhấc bổng)

 ¨ Có phản ứng liếm, cắn hay gãi quá mức vào một phần cơ thể

 ¨ Ngủ với tư thế không bình thường

 ¨ Hung dữ bất thường khi bị tiếp cận hay đụng chạm (cắn, gầm gừ hay cụp tai về sau)

 ¨ Thở gấp hay run rẩy khi nghỉ ngơi

 ¨ Thay đổi các biểu hiện của mắt (trừng mắt, giãn đồng tử, nhìn vô hồn hay nheo mắt)

 ¨ 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.

Người dịch: ThS. BSTY. Diệp Ngọc Trúc

Bạn có những câu hỏi 
về các thông tin này? 
Vui lòng liên hệ IVAPM 
tại IVAPM@navc.com 

Để tìm hiểu thêm 
thông tin về Kiểm Soát 
Đau Cho Động Vật, 
truy cập IVAPM.org 




