Berliinissä 27.10. FEEVAn vuosittaiseen yleiskokoukseen osallistui 33 eläinlääkäriä edustaen 19
eri maata. Kokouspäivän teemoiksi oli valittu mm EU:n lääkelainsäädännön moninaisuus,
hevosklinikoiden ketjuuntumisen haasteet ja hevosen hyvinvointi.
FVE:n varapresidentti ja FVE/UEVP:n lääkitystyöryhmän pj Rens van Dobbenburgh esitteli
Berliinissä tapahtuvan lääkelainsäädännön eri työkaluja (säännöt vs direktiivit) ja niitä käsitteleviä
instituutioita. Hevospraktikoille tärkeitä kohtia lainsäädönnön keskusteluissa ovat mm
lääkevalvonnan tehostaminen, reseptit halutaan voimassa oleviksi koko EU:n alueella, antibioottien
käyttö tulee olla hallittua, mutta off- label käyttö tulisi edelleen sallia, cascadi säännöstä tulee voida
käyttää "when veterinary needed", mutta diagnostiikan merkityksen tulee korostua ja antibioottien
käytön pohjata yhä useammin viljelytulokseen.
Esityksen jälkeen nousi keskustelua eri maiden käytännöistä lääkeaineiden käytössä ja sen
vaikutuksesta elintarvikeketjuun.Esimerkiksi Hollannissa ja Saksassa fluoreskaiinin käyttö
silmänvärjäyksissä aiheuttaa teuraskieltomerkinnän, vaikka aine ei kuulu estolistalle.
Kts feevan esite asiasta:
http://www.fve.org/uploads/publications/docs/fve_bro_cascade_jan2014.pdf
Hevosen tunnistusasiakirjan puuttuminen on vaikeuttanut mm. Saksassaja Tanskassa sairaan
yksilön lääkintää, esimerkiksi varsat tai omistajanvaihdoksen yhteydessä olevat passinpuutokset
(passi keskusjärjestössä tietojen kirjaamista varten). Useimmissä maissa, kuten Suomessakin,
lääkitysmerkinnät tehdään eläinlääkärin potilaskortille ja varsa lääkitään tarpeen mukaan. Hevosen
tunnistettavuus jatkossa on kuitenkin ilman mikrosirua epävarmaa ja lääkitystietojen siirtäminen
myöhemmin passiin on myös todennäköisesti puuttellista. Tähän pyritään löytämään ratkaisu, jotta
kyseiset tilanteet eivät estäisi vaadittavaa hoitoa.
Hevosklinikoiden ketjuuntuminen
Ben Jacklin, UK, työskentelee perustamassaan CVS Group Plc:ssa johtavana hevospuolen
eläinlääkärinä. Heillä on 4000 työntekijää 369 klinikalla.He kokevat haasteenaan tarjota klinikoille
itsenäisyyttä ketjussa, kuluttujan luottamuksen saavuttaminen ja pääomasijoittajia vastaan
kilpaileminen.
Heidi Kellokoski-Kiiskinen kertoi skandinaaviassa tapahtuneista muutoksista hevosklinoiden
omistajuuspohjissa. Nykyinen Evidensia- ketju on pääomasijoittajan omistuksessa. Verrattaessa
näitä kahta ketjutyyppiä todettiin eläinlääkärien omistuspohjan tuovan ketjuun pitkäjänteisyyttää ja
myös nopeutta päätöksenteossa kuten laitehankinnoissa. Joka tapauksessa ketjuuntumisen todettiin
olevan läsnä tulevaisuudessakin eläinlääkintäpraktiikassa. Se tuo myös hyviä työpaikkoja, sillä
monet nuoret eivät ole halukkaita omaan yritystoimintaan. Seurattava kuitenkin on, etteivät isot
ketjut polje palkkoja eivätkä ne saa vaikuttaa eläinlääkärin ammattietiikkaan.

Helen Louton esitteli saksalaisen "ethic codex in respectof horses" eli ns eläimen itseisarvo- asiaa.
Eniten keskustelua tässä kohdin aiheutti eutanasian suorittaminen. Saksassa ja muutamissa
muissakin maissa hevosen eutanasia on kielletty ellei sillä ole selkeä terveydellinen tarve.
Omistajan "tilauseutanasiat" eivät ole siellä siis sallittuja, mutta hevosen voi kyllä teurastaa, koska
ruhon hyödyksi käyttäminen on hyväksyttävää. Keskustelua tuli paljon vanhojen hevosten
kohtelusta. Jokainen tuntui kuitenkin olevan hyvin oman maan toiminnan puolella, myös itse koen
eutanasian hyväksyttävänä, esimerkiksi jos omistajan elämäntilanne muuttuu, eikä hän enää voi
pitää eläintä, mutta ei halua sitä myöskään myydä eteenpäin.
Mette Uldahl Tankasta kertoi syyskuussa BEVA:n yhteydessä pidetyn kolmannen
ostotarkastussymposiumin terveisiä. Suomesta tässä tapahtumassa oli edustjana Minna Viitanen.
Mark Bowen, UK, spekuloi Brexit- äänestyksen mahdollisista vaikutuksista eläinlääkäreiden
kouluttautumiseen ja ammatinharjoittamiseen Britanniassa sekä hevosten liikkuvuuuten
Euroopassa.
Tärkeimpinä asioina itselle jäi kokouspäivästä mieleen antibioottikäytäntöjen merkittävyys
elintarvikkeisiin, ketjuuntumisen haasteet ja yhteinen huoli hevosen hyvinvoinnista.
Tämän kokousmuistion kasasi Tiina Eskonen, SEP ry:n toinen FEEVA- edustajamme.

