MOBILT røntgen anlæg og
ferieplanlægning.
Så er der allerede gået 6 uger siden 15.5.15, hvor vi rokerede om og lavede nye lokationer i HS
Hestepraksis. Det har været en lidt drøj tid, men nu er vi ved at være på plads og have alle systemer
kørende, og en god hverdagsrytme har indfundet sig. Vi vil gerne sige tak til alle de klienter, der har vist os
loyalitet og overbærenhed i denne periode; I har været fantastiske; tusind tak!
Vores lille afdeling i Ikast er kommet godt i gang, og med indkøb af nyt direkte digitalt røntgenanlæg, får vi
nu øgede muligheder for at lave fuldstændige undersøgelser af heste der også; meget mere om det
nedenfor.
Nyt røntgenanlæg
Vi er nu klar til at tilbyde røntgen med vores nye MOBILE røntgenanlæg. Vi har glædet os meget til at få
denne mulighed, og samtidig må det erkendes, at der er sket meget med den digitale billedbehandling
siden vi fik vores nuværende digitale røntgensystem i 2006. Da vi allerede råder over en mobil
ultralydsscanner, er vi med det nye digitale røntgensystem i stand til at tilbyde fuldt ud de samme
diagnostiske muligheder hjemme hos klienten, som vi hidtil har kunnet på klinikken.
Længere udredninger samt handelsundersøgelser foretrækker vi dog forsat på klinikkerne, da der er visse
fordele ved de forskellige bundtyper vi råder over samt mulighed for at mørkelægge rum til
øjenundersøgelser.
Vi kan ved aftaler på klinikken også bedre planlægge vores tid og klare journalisering mv. sideløbende,
hvorfor vi fortsat tilbyder 20 % i rabat på honoraret, ved aftaler på klinkkerne.
Det mobile røntgenanlæg har især værdi når:
• Der skal tages røntgen af ungheste hos avler, især hvis der er tale om flere heste.
• Hvis hesten er vanskellig eller umulig at læsse og transportere.
• Hvis haltheden er så højgradig, at der er frygt for fraktur
Ring eller send os en mail og hør nærmere om dette NYE tilbud hos HS Hestepraksis.
Ferieplanlægning
Ferietiden står nu for døren, og det glæder vi os som alle andre til. Det er dejligt at holde ferie, men den
nedsatte bemanding, der følger af at der i hele juli måned og 2 uger ind i august er nogen på ferie giver
også udfordringer i et firma som vores, hvor man ikke kan drosle ned for aktiviteterne eller svække på det
akutte beredskab i ferien. Vi har sammen med vores vagtsamarbejdspartnere aftalt, at vi i ferieperioden
hjælper hinanden ved behov også i dagtimerne; dette kan især være ved akutte besøg sidst på
eftermiddagen, men også på andre tidspunkter af dagen, hvor der i en akut situation er en anden dyrlæge,
der kan være fremme hurtigere, end vi kan. I skal derfor ikke blive forbavsede, hvis der undtagelsesvis
kommer en ”fremmed” dyrlæge selvom I har ringet til os, og selvom det endnu ikke er ”vagttid”. Hvis det
sker, er det fordi det er den måde, du og din hest hurtigst får hjælp her i ferietiden.
Tilbage er bare endnu engang at sige tak til jer alle sammen for opbakning samt ønske jer alle en god
sommer og en god ferie!
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