
KTO?

KIEDY?

• Zmiany zachowania
spowodowane bólem
są u kotów bardzo
subtelne i prawie
niezauważalne

• Wynik to suma poszczególnych
składowych (maksymalnie 10
punktów)

• Leczenie zalecane jest gdy
wynik to ≥ 4/10

• FGS używana jest do oceny bólu ostrego
u pacjentów chirurgicznych,
internistycznych itd.

• Koci pacjenci powinni być poddani ocenie
bólu tak często, jak jest to potrzebne

0 = składowa jest 
nieobecna

1 = składowa jest w 
pewnym stopniu obecna*

2 = składowa jest 
wyraźnie zaznaczona

• Uszy skierowane są do przodu
• Oczy całkowicie otwarte
• Kufa (górne wargi)

rozluźniona (kształt okrągły)
• Wibrysy rozluźnione i

zaokrąglone ku dołowi
• Głowa powyżej linii stawu

ramiennego

• Uszy lekko rozstawione
• Oczy otwarte tylko częściowo
• Kufa (górne wargi) lekko

napięta
• Wibrysy lekko zaokrąglone lub 

wyprostowane ku bokom
• Głowa na linii stawu

ramiennego
*1 punkt może zostać przyznany także gdy 
jesteśmy w stosunku do składowej niepewni

• Uszy ułożone płasko i zwrócone
na zewnątrz

• Powieki przymknięte
• Napięta kufa (górne wargi)(kształt

eliptyczny)
• Wibrysy wyprostowane i

skierowane ku przodowi
• Głowa poniżej linii stawu

ramiennego lub pochylona
(broda ku klatce piersiowej)
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Dostęp do materiałów 
treningowych 

bit.ly/FGS manual 

 Dostęp do video 
bit.ly/FGSvideo Podziękowania

CO?DLACZEGO? JAK?
• Skala Kociego Grymasu (FGS) to

sprawdzona metoda oceny bólu ostrego u
kotów w oparciu o zmiany ich mimiki

• Szybka i łatwa w użyciu
• Rozróżnia pomiędzy pacjentami cierpiącymi

z powodu bólu i niebolesnymi oraz ocenia
odpowiedź na leczenie  Każda składowa jest 

punktowana osobno:

 Skala ma pięć składowych: 
 Pozycja małżowin usznych
 Przymrużenie powiek
 Napięcie kufy
 Ustawienie wibrysów
 Ustawienie głowy

 0 (nieobecna)
 1 (w pewnym stopniu obecna)
 2 (wyraźnie zaznaczona)

• FGS może być
używana przez:

 Lekarzy weterynarii
 Techników

weterynarii
 Studentów medycyny

weterynaryjnej
Właścicieli kotów




