Koiran sairaudesta ilmoittaminen, epävirallinen lausunto
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 voidaan tallentaa myös 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
polvilumpion sijoiltaanmeno
selkäohjeen alaiset sairaudet
syringomyelia

Lonkka-, kyynär- tai selkälausunto
• Eläinlääkäri/klinikka tallentaa koiralle sähköisen lähetteen Omakoiran tai potilasohjelman kautta ja
toimittaa röntgen- ja mahdolliset tietokonetomografiakuvat (kyynärnivelet) Kennelliittoon;
röntgenkuvat sähköisesti järjestelmään ja tietokonetomografiakuvat CD-levyllä
• Röntgenlähetteeseen kirjataan, että koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai että koiraa
on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan ko. vian vuoksi
• Sairaan koiran tulos on mahdollista kirjata ilman maksua, toive maksuttomuudesta kirjataan
lähetteeseen.
• Lähetteelle liitetään sairaskertomus ja mahdolliset aiemmat röntgenkuvat ja
tietokonetomografiatulokset.
• Lähetteelle liitetään myös omistajan allekirjoittama pyyntö/suostumus, mikäli omistaja ei käy
Omakoirassa hyväksymässä lähetettä. Koiran omistaja voi lähettää pyynnön myös erikseen sähköpostilla
osoitteeseen terveystulokset@kennelliitto.fi
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 polvilähetteen ja merkitsee siihen koiran tuloksen.
• Lähetteelle liitetään sairaskertomus

• Lähetteelle liitetään myös omistajan allekirjoittama pyyntö/suostumus, mikäli omistaja ei käy
Omakoirassa hyväksymässä lähetettä. Koiran omistaja voi lähettää pyynnön myös erikseen sähköpostilla
osoitteeseen terveystulokset@kennelliitto.fi
• Polvilumpioluksaation takia operoitu koira saa operoidun polven osalta merkinnän "operoitu". Merkintä
"operoitu" huomioidaan jalostuskäytössä asteikon huonoimman luokan mukaisena tuloksena (aste 4).
Tulos tallentuu jalostustietojärjestelmään sen mukaisesti, minkä asteen eläinlääkäri polvilausuntoon
merkitsee.

Syringomyelialausunto
• Eläinlääkäri toimittaa magneettikuvat (CD-levyllä/muistitikulla) sekä koiran sairaskertomuksen
Kennelliittoon syringomyelialähetteen kera. Lähetteen voi klinikalla tehdä myös sähköisesti, jos kuvaaja on
Kennelliiton hyväksymä.
• Sairaan koiran tulos kirjataan ilman maksua, kun eläinlääkäri on rastittanut lähetteeseen koiran
oireilevaksi sekä kuvaillut oireet.
Kuvien laadun ja sairaskertomuksen tulee olla riittävät. Kuvaustulos tallennetaan
jalostustietojärjestelmään.

