
Jako certyfikowana jednostka Fear Free chcielibyśmy aby wizyta Twojego pupila w środowisku weterynaryjnym była jak najbardziej 
bezstresowa. Przez to, bardzo ważnym jest dla nas zrozumienie co stresuje Twoje zwierzę najbardziej. Informacje poniżej pomogą 
nam dostosować naszą pracę aby lepiej służyć i pomagać Twojemu zwierzakowi. Proszę, odpowiedz na poniższe pytania najlepiej 
jak możesz, abyśmy mogli wziąć pod uwagę preferencje Twoje i Twojego pupila.

KWESTIONARIUSZ PRZED WIZYTĄ
Data:

Imię i nazwisko
klienta: 

Imię 
zwierzęcia:

Czy Twój pupil pokazuje niechęć przy wchodzeniu do 
transporterka lub samochodu?

Jak i gdzie Twój pupil podróżuje w samochodzie (transporter, pasy, luzem) 

Podczas podróży do lecznicy przejawia jakieś objawy:

Czy Twój pupil preferuje personel:

Sprawdź listę sytuacji poniżej, w których Twój pupil okazywał niechęć w przeszłości. Możesz dodać dodatkowy element od siebie:

Jak opiszesz swojego pupila między innymi zwierzętami i ludźmi?

Czy Twój pupil posiada wrażliwe miejsca, których nie lubi jak się dotyka przez Ciebie lub inne osoby?

Czy są procedury, których Twój pupil nie lubił mieć przeprowadzanych w przeszłości w lecznicy lub istniały trudności zarówno dla Ciebie jak i 
personelu medycznego w ich zrealizowaniu? (Obcięcie pazurów, pobranie krwi, ważenie, badanie uszu) Jeśli są takie, to jak reagował?

Jakie są jego ulubione przysmaki?

Czy Twój pupil lubi bawić się zabawkami? Jeśli tak, to jakimi?

Czy kiedykolwiek Twojemu pupilowi podawane były suplementy lub środki uspokajające przed wizytą w lecznicy? Jeśli tak, to jakie i z 
jakim rezultatem?

Wchodzenie do transportera

Wchodzenie do lecznicy

Inne zwierzęta/ludzie w poczekalni

Czekanie w poczekalni z innymi ludźmi/zwierzętami 

Zbliżanie się personelu weterynaryjnego

Wchodzenie na wagę

Dźwięk dzwonka/telefonu

Dźwięki dochodzące z dalszych części lecznicy

Żeński Męski Obojętnie

Chowa się

Jęczy

Ślini się

Dyszy

Wymiotuje

Drży

Oddaje mocz

Pace Inne

Tak     Nie

Chętny i podekscytowany

Stłumiony

Niechętny

Szczeka/miauczy

Wejście do gabinetu przyjęć

Bycie postawionym na stole

Kontakt bezpośredni/wzrokowy z lekarzem/technikiem

Podniesiony głos w trakcie wizyty

Pomiar temperatury

Używanie instrumentów takich jak stetoskop/otoskop

zabranie od właściciela w celu przeprowadzenia procedur medycznych 

(pobranie krwi)

VETERINARY HEALTHCARE TEAM: Transfer all applicable information from questionnaire to the patient’s Fear Free Emotional Medical Record.
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Napisz co jeszcze chciałbyś żebyśmy wiedzieli
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