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SOS Skala
Wysoki SOS (FAS*)
Poziom 5 Poważne oznaki SOS (FAS*) z agresją, takie jak warczenie, rzucanie się, szczekanie, syczenie, warczenie i/
lub kłapanie zębami. Nietolerancja zabiegów.

Poziom 4 Ciężkie objawy SOS (FAS*) bez agresji, takie jak bezruch, wiercenie się, próby ucieczki, rozszerzone 
źrenice,nadmierne dyszenie (pies), zwiększona częstotliwość oddechów, drżenie, napięte zamknięte usta, uszy do tyłu 
i / lub ogon schowany lub uderzanie ogonem (kot). Może, ale nie musi, przyjmować jakiekolwiek rodzaje wzmocnień 
(smakołyki, zabawki, uwaga). Brak zainteresowania interakcją z personelem medycznym oraz może wykazywać 
próby aktywnego unikania (oddalanie się).

Stop 

• Małe zainteresowanie
smakołykami lub brak
zainteresowania
Walka, zastygnięcie lub
ucieczka
Sedacja+ farmaceutyczna/
nutraceutyczna 
(suplementy)

• 

• 

Poziom 3 Pokazuje więcej niż 2 umiarkowane oznaki SOS (FAS*) występujące więcej niż 4 razy na minutę. 
Może odmówić wzmocnienia (smakołyki, zabawki, uwaga) na krótkie chwile. Czasami może przyjmować 
smakołyki. Może mieć problemy z wchodzeniem w interakcje, ale bez aktywnego unikania (oddalania się)

Poziom 2 Pokazuje od 1 do 2 umiarkowanych oznak SOS (FAS*), takie jak: uszy lekko do tyłu lub z boku, ogon 
w dole, zmarszczone brwi, poruszanie się powoli, nadmierne szukanie uwagi i/lub dyszenie z zaciśniętymi 
ustami (pies), występujące 4 lub mniej razy na minutę. Z łatwością przyjmuje wzmocnienia (smakołyki, zabawa 
i uwaga). Nadal zabiega o interakcje społeczne z personelem.

Niski SOS (FAS*)

• Umiarkowane zainteresowanie/
brak zainteresowania
w smakołykach, zabawkach
Wiercenie się, trudności z 
ustaniem w jednej pozycji 
Pomoc Farmaceutyczna/
nutraceutyczna
(suplementy)

•

•

Poziom 1 Pokazuje 1 lub 2 łagodne oznaki SOS (FAS*), takie jak: lizanie warg, unikanie kontaktu wzrokowego, 
odwracanie głowy bez poruszania się, unosząc łapę, częściowo rozszerzone źrenice i/lub dysząc, ale wargi są 
rozluźnione, występujące mniej niż 4 razy na minutę. Interesuje się wzmocnieniami (smakołykami, zabawą, uwagą) i 
decyduje się na interakcję z personelem.

Poziom 0 Brak oznak SOS (FAS*). Zwierzak pokazuje zrelaksowaną mowę ciała i dąży do interakcji społecznych z 
personelem.

•

•

•

Ostrożnie

Śmiało
Chętnie przyjmuje smakołyki, 
zabawki, i/lub uwaga 
Zrelaksowane lub łagodne 
oznaki SOS (FAS*) 
Nutraceutyki (suplementy)

Umiarkowane SOS (FAS*)

*SOS – Strach, Obawa, Stres (FAS – Fear, Anxiety, Stress z ang)


