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Nu skal dyrene se tv hos dyrlægen i Aarup
DyrlægeRingen har flyttet sin klinik længere ned ad Bredgade for at få mulighed for
at kæle for flere faglige detaljer. En af dem er to opdelte konsultationer, der skal give
dyrene en mere tryg oplevelse for dyrene.
”Vi fik Tommerup Dyreklinik certificeret som kattevenlig klinik for et halvt år siden. Et
stort, men betydningsfuldt arbejde, som vi virkelig kan se gør en forskel for vores
kattepatienter. Nu vil vi gerne bringe de gode erfaringer til Aarup,” fortæller dyrlæge Inge
Ottesen.
DyrlægeRingen har fire klinikker på Fyn. Men klinikken i Aarup har længe ikke levet op til
dyrlægernes faglige ønsker:
”Vi har opdelte konsultationer på vores øvrige klinikker – med gode resultater. I Aarup har
vi kun haft en fælles konsultation. Men det er slut nu. Vi kan ikke fjerne den angst, som
nogle kæledyr oplever, når de skal til dyrlæge. Men vi kan gøre alt for at minimere
stress. En ting er blandt andet at fjerne duftspor fra hunde i katteværelset. Og duftspor
af katte i katteværelset. Simpelt, men effektivt,” fortæller Inge og fortsætter:
”I vores kattesuiter i Tommerup Dyreklinik har vi haft stor succes med at afspille nogle
terapi-videoer, der er udviklet specielt til katte af amerikanske forskere. De er gode til at
aktivere og give adspredelse til de patienter, som vi har indlagt over længere tid. Men
hvorfor ikke drage nytte af effekten i konsultationen? Det gør vi i Aarup nu. Hundene får
et større lokale qua deres størrelse. Her placerer vi også en skærm med en kombination
af informationsvideoer til ejerne og stimulering til hundene. Det kan lyde mærkværdigt,
men vi kan allerede konstatere, at det virker. I dag havde jeg en Schæfer på besøg, hvor
jeg ubemærket kunne skifte en forbinding, mens den havde travlt med at iagttage en
hund på skærmen. Det åbner også op for en større dialog med ejer – hvis hunden slapper
af, er der ro til at få indblik i patientens livsstil og adfærd derhjemme.”
Officiel åbning fredag 2. september
Dyrlægerne inviterer til åbningsevent fredag den 2. september fra kl. 13-17. Der er 20
procent rabat på alt i butikken – undtaget lægemidler. Lidt godbidder til to- og firbenede,
og så kan man vinde gavekort på 1000 kroner i en tegnekonkurrence.
”Vi udleverer mandalategninger med hunde og katte på dagen. De symboliserer ro, fokus
og detaljer – og det matcher vores budskab med den nye klinik. Der er et gavekort til
voksne og et gavekort til børn til de fineste tegninger,” siger Inge Ottesen.

