בית חולים וטרינרי  -להרגיש בידיים הנכונות!
המאמר נכתב על ידי נטלי הרוש
שני 24 ,דצמבר 20:16 2012

כיצד תמצאו בית חולים וטרינרי איכותי?

כיצד ניתן לאתר וטרינר טוב אשר באמת יעניק לחיית המחמד שלכם את הטוב ביותר?
אילו שירותים צריך למצוא שמחפשים בית חולים וטרינרי? ועל מה כדאי להסתכל?
 בטרם תבחרו טיפול לכלב או אפילו לחתול שלכם ,רצוי כי תשאפו למקום אשר יספק לכם מגוון שלשירותים תחת קורת גג אחת .הסיבה העיקרית לכך היא טעמי נוחות .אם תבחרו במקום אשר מציע מגוון
דל של שירותים ובעיקר מתמקד במתן חיסונים ומענה יחסית שטחי לא תמיד יוכל לסייע לך במקרה של
בעיה ...לכן כבר שבוחרים מקום צריך לחשוב קדימה ולבדוק אילו שירותים ומוצרים המרפאה מספקת...
 בטרם בחירה של וטרינר ,כדאי לבחון את טיב הקשר בין הרופא לחית המחמד שלך .לחיות חושיםהרבה יותר מחודדים מבני אדם ,הם יוכלו לזהות מתי מדובר באדם עם אנרגיות של אהבה ונתינה לחיות
מחמד...
 מה ניסיונו של הרופא בפועל? האם כלבכם מצוי בידיים טובות? כשמדובר ברופא ובבריאות בפרט ,זהלא ממש משנה אם מדובר בבחירת וטרינר או רופא משפחה ,כשאתם אוהבים מישהו ,אתם רוצים עבורו את
הטוב ביותר .לכן וודאו כי אכן מדובר במטפל/ת שעברו הכשרה מקצועית להעניק טיפול רפואי בחיות ושאכן
יש להם ניסיון מקצועי בתחום ...איך יודעים? אל תתביישו לשאול!
בעת שאתם בוחרים בית חולים וטרינרי שבו יטופל כלבכם האהוב ,ראוי כי תבדקו את הציוד במקום
ואת יכולת ההתחדשות בהתאם לרבות כלים חדישים .מקום מצליח דואג להתחדש ולהשתפר תמיד הן
מבחינת שיטות רפואה חדשות והן מבחינת כלים טכנולוגיים מקצועיים למרפאה.
לא לשכוח ,שירותי חירום לשעת הצורך! וטרינרים פרטיים ובתי חולים וטרינרים מעניקים שירותי חירום
 ,24/7כל שעל מקרה של בעיה יש לך ולחיית המחמד שלך מענה רפואי מקצועי...
 נוחות להגיע למקום .בעניין זה עוד אפשר להתגמש אך אם יש באפשרותכם למצוא מרפאה וטרינריתשאזור מגורכם זו יכולה להיות עבורכם הבחירה הנגישה והנוחה ביותר .איך מוצאים? פשוט מאוד .נניח
וטרינר באר שבע יחד עם שכונת המגורים שלכם...
שאתם גרים בבאר שבע ,חפשו במנועי החיפוש
ו-וואלה.

מרפאה וטרינרית אידיאלית...

איפה תדעו שהגעתם למקום מתאים עבור חיית המחמד שלך? המקום יציע מגוון שירותים ומוצרים רחב
עבור חיית המחמד שלך...

ראשית ,תחזוקה מונעת .מניעת מחלות ואף טיפולים שוטפים כמו חיסונים ,בדיקות שגרתיות ואפילו ייעוץ .כמו
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כן ,בית החולים יספק לכם מזון ייחודי לחיות ,רפואה מתקדמת לרבות תרופות ,טיפול בפרעושים וקרציות
ואפילו תוספי תזונה לחסרי הויטמינים .בדומה למעבדה רפואית רגילה ,גם מעבדה של בית חולים לחיות,
תספקנה לכם אפשרות לבדוק בדיקות ייחודיות ,בדיקות דם וכד' .אם יתקל כלבכם בקשיים של הליכה או
בעיות הקשורות בטיפול כירורגי ,גם שם יספק בית החולים את שירותיו הייחודים .מיותר לציין ,כי במסגרת
ניתוח שיבוצע ,יאושפז כלבכם או חיית המחמד שלכם ותחושת הביטחון תשוב אליכם ואליו במהרה.

למה לא לתת לחיית המחמד שלך את הטוב ביותר? אחרי הכול ,היא חלק מהמשפחה!

לטיפים נוספים בנושא חיות מחמד &;gt&;gt
easy-spanish.co.il
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