BUD 6: Tag dig af din kats fysiske sundhed
Vælg en dyrlæge, som du stoler på, til at være din faste samarbejdspartner om din kats fysiske velvære. Husk også, at dyrlægen ikke
kun hjælper, når din kat kommer til skade eller bliver syg – men at
du på dyreklinikken også kan få masser af råd og vejledning om fx
fodring, pasning og pleje, vaccination, forebyggelse af parasit-angreb osv.
FIND NÆRMESTE DYRLÆGE
Den Danske Dyrlægeforening har lavet en smart app, som viser dig
den nærmeste dyrlæge. Den er også god at have på telefonen, hvis
du har dit dyr med på ferie langt væk fra din sædvanlige dyreklinik.
Du kan downloade app’en gratis her:
https://www.ddd.dk/dyreejere/find-dyrlaege/

App’en Find Dyrlæge, som vi linker til herover, viser dig også, hvilke
dyrlæger, der har døgnvagt. Du kan også vælge ”Vis kun vagtdyrlæger”, hvis du står med et akut problem udenfor normal åbningstid.
Har du brug for akut dyrlægehjælp skal du huske at ringe til vagtdyrlægen først. Her vil du typisk blive mødt af en veterinærsygeplejerske, der vil spørge dig om kattens symptomer, varighed osv.
– ligesom når du ringer til din egen læge. Veterinærsygeplejersken
og dyrlægen vil dernæst vurdere ud fra dine oplysninger, om de
mener, at katten skal tilses med det samme eller om det kan vente
til normal åbningstid.
Det koster ikke noget at ringe, hvis du er bekymret og har brug for
et råd og du må altid gerne bede om et prisoverslag, før en behandling sættes i gang – også i døgnvagten. Men vær forberedt på, at
der skal afregnes med det samme, når behandlingen er afsluttet og
i nogle tilfælde, særligt ved større procedurer, betales et depositum
forud.

FIND DYRLÆGE MED DØGNVAGT
Langt de fleste dyrlæger er tilknyttet en døgnvagtordning. Ring på
din dyrlæges sædvanlige telefonnummer, så bliver du enten stillet
direkte om til vagten eller du får en telefonsvarer, der fortæller dig,
hvilket nummer, du kan kontakte vagten på.

SYGEFORSIKRING
Der findes sygeforsikringer til katte, som hjælper med dyrlægeudgifterne ved akut opstået sygdom eller skade. Søg på ”sygeforsikring til kat” på internettet, eller spørg hos det forsikringsselskab, du
i forvejen bruger. Det er en god idé at have en sygeforsikring til din
kat, der kan dække uforudsete udgifter til dyrlægehjælp, hvis uheldet er ude.

