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INLAGD PÅ VALLA DJURSJUKHUS
Ditt djur har just blivit inskrivet för vård på Valla
djursjukhus. Av naturliga skäl kan det kännas
oroligt att lämna sitt djur ifrån sig, även om man
känner sig övertygad om att det är det bästa just
nu. Vi förstår det och försöker att hjälpa och
stödja. Vi gör allt vi kan för att djuren ska trivas
hos oss.
För att ni skall få lite mer information om
vad som händer ditt djur, får du här en kort
beskrivning om hur dagarna och rutinerna ser ut
på vår vårdavdelning.
Det finns tre olika avdelningar på djursjukhuset, en för hundar, en för katter
och en för djur med smittsamma sjukdomar. Varje djur får en egen rymlig bur.
På natten finns det alltid en djursjukskötare på plats för att ge vård och
övervakning till ditt djur. Veterinären kallas in om ditt djur skulle bli sämre eller
behöver specialbehandling. I övrigt har vi det naturligtvis så lugnt och tyst som
möjligt, så att djuren kan få ro att sova ordentligt.
Kl 7.00 tar dagpersonalen över.
Vårdveterinären går en rond tillsammans med djursjukskötarna, varje djur
undersöks och vårdveterinären bestämmer vilka behandlingar som ska utföras
eller om ditt djur kan få gå hem.

Under dagen sköter djursjukskötarna under ledning av vårdveterinären djuren
enligt dom ordinationer som givits. Undersökningar som till exempel röntgen,
ultraljud och blodprover genomförs.
Maten är betydelsefull för att djurens trivsel och tillfrisknande. Därför är vi
mycket noga med att hitta ett foder som ditt djur tycker om. Råd för fortsatt
utfodring får ni vid hemlämning.
Rastning av hundar sker flera gånger per dygn, katterna har en egen kattlåda.
Veterinären ringer dig mellan kl 10 -14 för att meddela hur ditt djur mår, det är
viktigt att du finns anträffbar på det nummer du uppgett. Vi ser helst att vi har
samma kontaktperson under hela tiden ditt djur är här hos oss.
Hemlämning sker i regel på eftermiddagen. Vårdveterinären eller
djursjukskötaren går då igenom behandling och vilken eftervård som ska ske
hemma.
Under eftermiddagen så lämnar vårdveterinären över djuren till jourhavande
veterinär och djursjukskötare.
Om du undrar något eller om det uppstår problem när ni kommer hem så ring
gärna till oss och fråga, hellre än gång för mycket. Vi blir också väldigt glada om
vi får veta hur det går för våra patienter på lite längre sikt.
Efter ett par dagar ringer en djursjukskötare dig för uppföljning.

Tack för besöket och välkommen åter!
Friskvård och sjukvård

För din bästa vän
Bemanning dygnet runt, året runt

Öppettider: Måndag - fredag 8.00 - 18.00.
Akutmottagning: må - fre 8.00 - 21.30, Lördag, söndag och storhelger 9.00 - 19.30.
Valla Djursjukhus, Westmansgatan 21, Linköping, 013 - 315440, info@valladjurklinik.se
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