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Kongressin ohjelma oli erittäin mielenkiintoinen, sillä puhujina oli erittäin arvostettuja
eläinhammaslääketieteen diplomaatteja sekä tutkimusta suorittavia eläinlääkäreitä. Suuri osa
puhujista tekee edelleen itse paljon praktiikkaa, joten asioihin oli hyvin käytännönläheinen
lähestyminen.
Ensimmäisenä päivänä oli esityksiä mm. hevosten etuhampaiden pulpan morfologiasta,
etuhampaiden ja poskihampaiden okklusaalipintojen kulmauksista sekä okklusaalipintojen
fissuuroiden esiintymisistä. Endodontiikan osalta C Staszyk, M Stoll sekä C Pierce esittelivät
ekstaoraalitekniikkaa ja replantaatiota. Niistä esityksistä päällimmäisenä jäi mieleen se, että
ekstraoraalitekniikkaa käytettäessä poskihammas tulisi irrottaa hellävaraisesti noin 10-20
minuutissa!
Iltapäivällä oli esityksiä hammasmurtumista ja niitä kuunnellessa huomasi, että omassa
praktiikassa on muodostunut samantyyppinen käsitys eri murtumien yleisyydestä. Lisäksi R
Pascoe esitteli menetelmänsä, jolla hän poistaa seisovalta hevoselta sagittaalisesti murtuneen
yläposkihampaan. Erittäin hyvä esitys.
Myös legendaarinen P Dixon luennoi kongressissa ja esitteli mm tutkimustaan, jossa hän CTkuvauksen avulla arvioi sinusten tilavuuksia ja yläposkihampaiden anatomiaa.
Illalla kongressivieraat vietiin katsomaan perinteistä Andalusialaista ratsastusesitystä, joka
jakoi mielipiteitä eläinlääkäriyleisössä. Kun katsoo miten hevonen hyppii kymmeniä metrejä
takajalkojensa varassa kuin jänis –ei voi kuin todeta, että se ei ole mitenkään luonnollinen
tapa hevoselle liikkua ja altistaa sen kyllä mm mtj hankosidevaurioille erittäin suuresti.
Toisena päivänä aamupäivän luentojen aiheina olivat infundibulat ja perifeerinen karies. J
Easley esitteli täysveristen brachygnathian periytymisen tutkimiseen liittyvää tutkimustaan ja
pyysi kongressiyleisöä lähettämään karvanäytteitä myös, jos törmää jonkin muun rotuiseen
kyseisestä ongelmasta kärsivään hevoseen. Heti tuli mieleen pari shetlanninponia, joista
seuraavan kerran voisi nyppäistä karvoja ja lähettää ne Kentuckyyn hänelle.
Lisäksi saimme erittäin hyviä vinkkejä ultraäänen käyttöön pään alueen puudutuksia
tehdessä helpottamaan neulan ohjaamista oikeaan paikkaan. Myös pään alueen suturiitista oli
hyvä esitys.
Iltapäivällä kuultiin esityksiä eri materiaaleista ja niiden soveltuvuudesta mm periodontiitin
hoitoon. Huoli antibioottiresistenssin kasvusta oli suurta ja keskustelua olikin antibiootin
käytön tarpeellisuudesta periodontiitin hoidossa. Selkeästi kaikilla on tarkoituksen vähentää
antibioottien käyttöä ja pohtia muita vaihtoehtoja –erittäin kiva huomio! Lisäksi käsiteltiin
sinuksia ja kuultiin mielenkiintoinen M Stollin esitys oronasaalifistuloista,: hän oli käyttänyt
aasilla korvan rustoa fistulan korjaamiseen.

Päivät olivat pitkiä, mutta erittäin antoisia ja mielenkiintoisia. Kurssi antoi erinomaiset
valmiudet parantaa omaa praktiikkaa hevosten hammashoidon osalta ja kurssin jälkeen jäi
nälkä hankkia edelleen jatkokoulutusta tällä osa-alueella hevospraktiikassa.

Haluan lämpimästi kiittää SEP:iä osallistumiseni mahdollistamisesta tälle kurssille!
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