Ny samarbejdspartner til HS Hestepraksis.
Vi har indgået aftale om samarbejdsaftale med dyrlæge Lynette Ramsey, hvis CV, I kan se nedenfor.
Lynette driver nu sit eget dyrlægefirma, hvor hun på konsulentbasis bl.a. tilbyder kollegaer sin bistand ved
udredning af komplicerede medicinske luftvejspatienter, øjenpatienter og hudpatienter.
Vi er af den overbevisning, at denne type patienter for at få den bedste behandling bør gennemgå
stringente udredningsforløb, som det kendes fra halthedsdiagnostikken, og vi mener klart, at nyere
laboratorieundersøgelser, når de bliver anvendt og fortolket korrekt, kan gøre en forskel for disse patienter, og
det er i disse sammenhænge, at vi glæder os meget til at gøre brug af Lynettes store ekspertise.
Hvis dette har vakt din interesse, er du yderst velkommen til at kontakte os for en aftale, så vil vi booke dig og
din hest ind når det måtte passe.

CV (ultrakort version)
I 2008 blev jeg uddannet dyrlæge fra Universitetet i München. Jeg rejste
hjem til Danmark for at arbejde på Tinglev Dyrehospital, hvor jeg
arbejdede med kvæg, hest og smådyr. Efter en god og lærerig tid i blandet
praksis, var jeg så heldig, at få job på Universitetshospitalet for Store
Husdyr. En fantastisk arbejdsplads hvor jeg lærte af nogle af landets
dygtigste dyrlæger inden for både medicin og kirurgi hos hest.
Efter 3 år på Stordyrshospitalet fik jeg job på Højgård Hestehospital på
Fyn, hvor jeg var ansvarlig for afdelingen for patienter med medicinske
lidelser. På Højgård havde jeg rigtig mange patienter mellem hænderne, så jeg fik tilegnet mig stor erfaring
med diagnostik og behandling af medicinske patienter.
Jeg har især arbejdet med mave-/tarmlidelser, luftvejslidelser, øjensygdomme, hudlidelser, følsygdomme,
stofskiftelidelser og kardiologi.
På Højgård var jeg også ansvarlig for hospitalets MRI afdeling, hvor jeg udførte scanninger, tolkede
billeder og udfærdigede rapporter til ejere og henvisende dyrlæger. I forbindelse med mit masterstudie i
billeddiagnostik udførte jeg et større klinisk forskningsprojekt til sammenligning af MRI og artroskopi
(kikkertoperation) af koden.

Gennem udlandsophold, kurser og konferencer sørger jeg for at holde mig opdateret på den nyeste viden
inden for intern medicin hos hest. Ved konsultationen lægger jeg vægt på, at der er god tid til samtale med
hestens ejer, så jeg får en så komplet sygehistorie som muligt. Det har meget ofte stor betydning ift.
udredning af heste med medicinske lidelser.
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