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Hevosten silmäsairaudet 

7.-8.9.2018 
Tampere 

 
 
Kohderyhmä: Hevospraktiikkaa tekevät eläinlääkärit  
Kouluttajat: Kliininen opettaja, ELL, Dipl. ECVO Elina Pietilä, ELTDK, HY; ELL, 

hevossairauksien erikoiseläinlääkäri, silmäsairauksiin erikoistuva eläinlääkäri 
Minna Mustikka, ELTDK, HY, Yliopistollinen eläinsairaala 

Hinta: Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenille ilmoittauduttaessa 6.8. mennessä 
luennoille ja käytännön harjoituksiin 785 euroa ja pelkille luennoille 295 
euroa, 6.8. jälkeen hinnat 942 euroa/354 euroa. Ei-jäsenet 
ilmoittauduttaessa 6.8. mennessä luennoille ja käytännön harjoituksiin 942 
euroa ja pelkille luennoille 354 euroa, 6.8. jälkeen hinnat 1130 euroa/425 
euroa. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. 

 
Kaksipäiväinen koulutustilaisuus hevosten silmäsairauksista suunnattuna hevospraktiikkaa tekeville 
eläinlääkäreille. Ensimmäinen päivä on luentoja ja toisena päivänä on käytännön harjoituksia. 
Käytännön harjoitukset pidetään Tampereen hevosklinikalla.  
 
Kurssilla perehdytään silmän tutkimiseen, yleisimpiin sairauksiin ja niiden hoitoon. Tavoitteena on 
oppia tekemään perusteellinen silmätutkimus ja paikantamaan ongelma sen perusteella, oppia 
tunnistamaan ja hoitamaan tavanomaisimpia silmäsairauksia ja -vammoja sekä tunnistamaan näkökykyä 
ja/tai silmämunaa uhkaavat tilat, jotka vaativat erikoiseläinlääkärin arviota ja hoitoa.   
 
 
Ohjelma  
 
Perjantai 7.9. 
 
Luennot pidetään Holiday Club Tampereen Kylpylässä. 
 
9.00 – 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
 
9.30 – 10:30 Silmän tutkiminen, lääkityskatetrin laitto ja käyttö 
 
10.30 – 10.45 Tauko 
 
10.45 – 11.30 Silmäluomien ja vilkkuluomen yleisimmät ongelmat ja niiden hoito 
 
11.30 – 12.30 Lounas 
 
12.30 – 14.00 Sarveiskalvon sairaudet ja niiden hoito 
 
14.00 – 14.30 Kahvitauko 
 
14.30 – 15.45 Uveiitti, ERU (Equine Recurrent Uveitis) ja glaukooma 

http://www.fennovet.fi/


 
 

Fennovet Oy  09 7745 4819 
Aleksis Kiven katu 52-54  www.fennovet.fi  
00510 Helsinki  fennovet@fennovet.fi  
     

 
15.45 – 16.00 Tauko 
 
16.00 – 17.00 Linssin ja silmänpohjan muutoksia ja potilastapauksia 
 
17.00 – 17.15 Keskustelua/Kysymyksiä 
 
 
 
Lauantai 8.9. 
 
Käytännön harjoitukset pidetään Tampereen hevosklinikalla.  
Käytännön harjoituksiin otetaan maksimissaan 16 osallistujaa. 
 
Käytännön harjoituksissa harjoitellaan silmän tutkimista, luomien puudutuksia, kyynelkanavien 
huuhtelua, näytteenottoa side- ja sarveiskalvolta, lääkityskatetrin laittoa, luomihaavan ompelua ja 
sarveiskalvon mikrohiontaa. 
 
8.30 – 9.00 Ilmoittautuminen/kahvi 
 
9.00-11.30 Käytännön harjoituksia:  
 Potilastapauksia elävillä hevosilla: silmän tutkiminen, silmän pohjan 

tutkiminen, silmän ultraäänitutkimus. 
 
11.30-12.30 Lounas 
 
12.30-15.30 Käytännön harjoituksia teuraspäillä sis. kahvitauon 

Luomien puudutukset, kyynelkanavien huuhtelu, näytteenottoa side- ja 
sarveiskalvolta, lääkityskatetrin laittoa, luomihaavan ompelua ja 
sarveiskalvon mikrohionta. 
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