Sairaalle koiralle voi saada epävirallisen lausunnon

Kun pyritään vähentämään perinnöllisten sairauksien esiintymistä, on tieto jokaisen yksilön sairaudesta tärkeä,
vaikka tutkimus ei kaikilta osin olisikaan täyttänyt vaadittavaa menettelyä. Tämän vuoksi Kennelliiton
tietokantaan on tallennettu jonkin verran epävirallisiksi merkittyjä tuloksia.
Tieto sairaudesta voidaan tallentaa, vaikka koira olisi virallisen tutkimuksen osalta alaikäinen.
Syringomyeliassa sairaiden koirien magneettikuvia otetaan vastaan myös muilta kuin Kennelliiton hyväksymiltä
syringokuvaajilta.
Sairaan koiran epävirallisia tuloksia voidaan tällä hetkellä tallentaa seuraavissa sairauksissa:
•
•
•
•
•
•
•

lonkkanivelen kasvuhäiriö
kyynärnivelen kasvuhäiriö
kyynärnivelen inkongruenssi
olkanivelen OC
polvilumpion sijoiltaanmeno
selkäohjeen alaiset sairaudet
syringomyelia

Lonkka- ja kyynärdysplasia-, kyynärnivelen Inkongruenssi, olkanivelen osteokondroosi- (OC) tai selkälausunto
•

•
•
•

Eläinlääkäri/klinikka tallentaa koiralle sähköisen epävirallisenlähetteen ja liittää röntgenkuvat
lähetteelle. Tietokonetomografiakuvat (kyynärniveldysplasian tai olkanivel) toimitetaan Kennelliittoon
joko sähköpostin linkkinä tai käyttäen ilmaista WeTransfer-ohjelmaa (www.wetransfer.com). TT-kuvat
voi myös tarvittaessa lähettää postitse (CD tai muistitikku).
Lähetteelle kirjataan, että koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai että koiraa on
jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi
Sairaan koiran tulos kirjataan ilman maksua.
Lähetteelle on liitettävä aina sairaskertomus PDF-liitteenä sekä mahdolliset aiemmat röntgenkuvat ja
tietokonetomografiatulokset

Röntgenkuvien ei tarvitse täyttää virallisen lausunnon kriteereitä. Tulos kirjataan jalostustietojärjestelmään ja se
huomioidaan indeksilaskennassa, mutta se ei täytä PEVISA-ohjelmiin liittyviä jalostusvaatimuksia.
Polvilausunto
•

Eläinlääkäri tallentaa sähköisen epävirallisen polvilähetteen, jonka liitteeksi lisätään sairauskertomus.
Jos koira lopetetaan, merkitään tulokseksi polvien aste eläinlääkärin tutkimuksen mukaan.

•
•

Polvilumpion luksaation vuoksi leikattavalle tai leikatulle koiralle merkitään leikatun polven osalta
tulokseksi "operoitu".
Merkintä "operoitu" huomioidaan jalostuskäytössä asteikon huonoimman luokan mukaisena tuloksena
(aste 4).

Syringomyelialausunto
•
•
•

Eläinlääkäri tallentaa sähköisen epävirallisen lähetteen ja toimittaa magneettikuvat Kennelliittoon
Lähetteelle liitetään sairauskertomus
Sairaan koiran tulos kirjataan ilman maksua, kun eläinlääkäri on rastittanut lähetteeseen koiran
oireilevaksi sekä kuvaillut oireet. Mikäli lausunto on maksettu ennen kuvien arvostelua, voidaan maksu
palauttaa omistajan/haltijan pyynnöstä.

Kuvien laadun ja sairaskertomuksen tulee olla riittävät. Kuvaustulos tallennetaan jalostustietojärjestelmään.
Koiran omistajan tulee hyväksyä epäviralliset lähetteet Omakoirassa.

