Foredrag om Førstehjælp til hunde.
Dato: Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 19.00 – ca. kl. 21.00.
Mødested: Klubhuset – Voerbjergvej, Nr. Sundby.
Ulykker og alvorlige sygdomme opstår ofte udenfor dyrlægens normale åbningstid. Og mange
tænker sikkert tanken, hvad gør jeg hvis min egen eller en anden hunde kommer til skade.
En hurtig og korrekt indsats kan være med til at redde liv, forhindre yderligere uheld og bidrage til
at lindre dyrets smerte. Mange gange har man akut brug for dyrlægehjælp, men hvad kan man
som ejer gøre for at afhjælpe situationen. Hvordan kan man flytte en hund som er kommet til skade
og der der nogle ting som man skal være opmærksom på i den forbindelse. Og kan man yde
førstehjælp til en hund og hvordan gør man?
Hvad gør man for eksempel, hvis man finder en
'bevidstløs' hund i en varm bil? Hvad gør man hvis
hunden brækker et ben i forbindelse med en
jagttræning? Hvad kan man gør, hvis man er så
uheldig at påkøre en hund? Kan man give en hund
kunstigt åndedræt og hjertemassage og hvordan
gør man? Og hvad bør en førstehjælpekasse til
hunden indeholde.
Disse og andre spørgsmål vil dyrlæge Mia Huus og
veterinærsygeplejerske Line Thomsen fra Aalborg
Dyrehospital gerne svare på, når de kommer og
holder foredrag om førstehjælp i slutningen af
februar.
Deltagelse ved foredraget koster 55,- kr. pr. person
for medlemmer (medlemsskab gælder hele
husstanden) og 75,- kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding skal ske til aktivitetsudvalget på
aktiv@nordjyskhundetraening.dk senest den 20.
februar med oplysning om antal personer og
mobilnr. Betaling skal ske forud – via netbank på
reg.nr.: 9280 kontonr.: 4572854421. Angiv 'foredrag' i emnefelt på overførslen. Medlemmer har
fortrinsret, i tilfælde af overbookning får du besked. Der serveres the/kaffe og der kan købes øl og
vand.
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
Dorte Franzen, Hanne Helligsø og Christina S. Nielsen.
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