
Eesti Kennelliit, konkurss usaldusarstide leidmiseks 

 

Eesti Kennelliit kuulutab välja konkursi alljärgnevate usaldusarstide leidmiseks 

 Koerte liigeste düsplaasiauuringute (HD/ED) alal (ajavahemikuks 31.08.2018-

30.08.2023): 

 Pärilike silmahaiguste uuringute alal (ajavahemikuks 31.08.2018-30.08.2023): 

 Südameuuringute alal (ajavahemikuks 31.08.2018-30.08.2023): 

 

Kandideerimiseks palun esitada dokumendid EKL büroosse hiljemalt 31.07.2018. 

 

 

Nõuded usaldusarstile koerte liigeste düsplaasiauuringute (HD/ED) alal 

Usaldusarstilt eeldatakse FCI nõuetele vastavat koerte liigeste düsplaasiauuringute 

hindamispädevust. 

 

Kandideerimisel esitada: 

1. kehtiv veterinaararsti tegevusluba; 

2. avaldus; 

3. CV; 

4. koerte liigeste düsplaasiauuringute hindamise pädevust tõendav dokumentatsioon. 

 

Nõuded usaldusarstile pärilike silmahaiguste uuringute alal: 

Usaldusarstilt eeldatakse koertel teostatavate parilike silmahaiguste uuringute 

(oftalmoskoopia biomikroskoopia gonioskoopia) hindamispädevust. Konkursil osalev 

loomaarst peaks soovitavalt olema sooritanud Euroopa või Ameerika Veterinaaroftalmoloogia 

Kolledži residentuurieksami (ACVO või ECVO diplomaat) 

või ECVO ESE (Eye Scheme Examiner) eksami. Eeltoodud nõuetele vastava kandidaadi 

puudumisel võib EKL juhatus valida EKL teadus- ja aretusnõukogu ettepanekul EKL 

silmahaiguste usaldusarstiks ka väiksema kogemusega loomaarsti, kes suudab tõestada oma 

piisavat erialast pädevust. 

 

Kandideerimisel esitada: 

1. kehtiv veterinaararsti tegevusluba; 

2. avaldus; 

3. CV; 

4. ECVO või ACVO diplom, Selle puudumisel silmahaiguste alast erialast koolitust 

tõendavad dokumendid sealhulgas: 

a. oftalmoloogilisel uuringul kasutatavate aparaatide käsitsemise koolitus, 

b. nimekiri uuritud koertest koos pärilike silmahaiguste uurimise pädevust omava 

arstiga (minimaalselt 500 koera, sh ka erinevad haigusjuhud vastavalt esitatud 

nimekirjale), 

c. võrkkesta, Iäätse ja silma eesmise osa haiguste alase koolituse läbimist 

tõendavad dokumendid. 

 

Nõuded usaldusarstile südameuuringute alal 

 

Usaldusarstilt eeldatakse koertel teostatavate kardioloogiliste uuringute (auskulteerimine ja 

kardioUH) uuringute hindamispädevust. Konkursil osalev loomaarst peaks soovitavalt olema 

sooritanud Euroopa Veterinaarsisehaiguste Kolledži või Ameerika veterinaarsisehaiguste 

Kolledži residentuurieksami (Diplomate of ECVIM või ACVIM), või vastava erialase 



koolituse minimaalmahus üks aasta. Eeltoodud nõuetele vastava kandidaadi puudumisel võib 

EKL juhatus valida EKL teadus- ja aretusnõukogu ettepanekul EKL südamehaiguste 

uuringute usaldusarstiks km väiksema kogemusega loomaarsti, kes suudab tõestada oma 

piisavat erialast pädevust. 

 

Kandideerimisel esitada: 

1. kehtiv veterinaararsti tegevusluba; 

2. avaldus; 

3. CV; 

4. ECVIM-CA v6i ACVIM-CA  diplom, selle puudumisel väikeloomade 

südamehaiguste alast koolitust tõendavad dokumendid ning tõendid minimaalselt 500 

koera südame auskulteerimise kohta (nõudmisel). 


