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Suoritan Eurooppalaista eläinten silmäsairauksien erikoistumistutkintoa (European College of
Veterinary Ophthalmologists eli ECVO residenssiä, joka tähtää diplomaattitutkintoon). Osallistuin
SEP Ry:n tuella An-Visionin järjestämälle intraokulaarikirurgian kurssille Saksassa. Kurssin
pääpaino oli fakoemulsifikaatiokirurgiassa eli kaihikirurgiassa, mutta lisäksi käsiteltiin mm.
sarveiskalvo- ja lasiaiskirurgiaa.
Kurssi kesti 2,5 päivää. Aamupäivät keskityttiin teorialuentoihin ja iltapäivät pitkälle alkuiltaan saakka
– yhteensä huikeat 11 tuntia – tehtiin käytännön harjoituksia. Kurssi pidettiin eläinoftalmologian
välineitä ja tarvikkeita sekä mm. ainoata eläimille suunniteltua fakoemulsifikaatiolaitteistoa
valmistavan ja markkinoivan yrityksen, An-Visionin tehtaan tiloissa. Tiloina toimi varta vasten
kurssitusta varten kalustettu ja varustettu upea sali, jossa oli 40 kurssilaiselle yhteensä 20 täysin
varusteltua
työpistettä.
Jokaisessa
työpisteessä
oli
mikrokirurgiassa
tarvittava
leikkausmikroskooppi, jossa oli okulaarit myös työparille (mahdollisuus seurata työparin
toimenpidettä kirurgin näkymää vastaavalla suurennoksella) sekä kameravälineistö, joka johti kuvan
reaaliajassa työpisteellä olevalle näytölle. Näytön avulla kurssin ohjaajat pystyivät helposti ja
tehokkaasti seuraamaan ja ohjeistamaan harjoittelua. Jokaisessa työpisteessä oli
fakoemulsifikaatiolaitteisto sekä täysi ja vieläpä erittäin laadukas instrumenttisetti. Teurastamolta
tuoreena hankitut sian silmät toimivat harjoitusmateriaalina. En ole tähän mennessä vielä koskaan
kokenut yhtä tehokasta wetlab- harjoittelua kursseilla: tämä ylitti kaikki odotukset. Mikrokirurgia vaatii
herkeämätöntä keskittymistä, joten parin kanssa vuorottelu toimi jaksamisen kannalta hyvin.
Toisaalta parin kanssa syntynyt keskustelu ja parin työskentelyn sivusta seuraaminen antoivat
arvokasta lisäoppia.
Kurssin luennoitsijoina ja ohjaajina toimivat maailman eläinsilmäkirurgian huippuihin lukeutuvat Dr.
Ingrid Allgoewer (DVM, MS, Dipl ECVO; Saksa) sekä Prof. David Wilkie (DVM, MS, Dipl ACVO, Ohio
USA). Molemmat ovat uranuurtajia niin käytännön potilastyön, kuin tieteellisten julkaisujenkin
saralla. Molempien lähestymistapa oli erittäin selkeä ja käytännönläheinen, mutta erinomaisesti
evidence based medicineä noudattava. Harjoituksissa saadut vinkit olivat kullanarvoisia, ja tuntui
ilahduttavalta kohdata tosielämässäkin vastaantulevia komplikaatioita heidän ollessa läsnä: tällaista
mahdollisuutta kädestä pitäen tapahtuvaan teho-ohjaukseen ei saa juuri missään! Kaikki kurssin
osallistujat olivat innokkaita, ja kurssille hankitut 500 silmää käytettiin viimeistä kappaletta myöten.
Itse taisin sunnuntaina kurssin loppuessa olla kaikkein viimeisenä vielä työpisteellä
harjoittelemassa…
Kurssille osallistuminen edisti merkittävästi tietotaitotasoni kehittymistä niin käytännön potilastyössä,
kuin residenssin etenemisessäkin. Suuret kiitokset Suomen Eläinlääkäripraktikot Ry:lle apurahasta,
joka mahdollisti tämän todella antoisan ja arvokkaan kurssin!
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