Information til ejere med henvisning til kardiologiske specialservice,
Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme
Hvem er vi
Kardiologisk specialservice undersøger og behandler efter henvisning hunde og katte med mistanke om- eller
med allerede diagnosticeret sygdom i hjertet eller luftvejene.
Hvad sker der den dag din hund/kat har tid til undersøgelse
Du vil på undersøgelsesdagen blive mødt af en dyrlæge og en sygeplejerske med speciale indenfor
sygdomme i hjertet (kardiologi). Da Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme er et undervisningshospital
under Københavns Universitet, vil der desuden være dyrlægestuderende til stede ved konsultationen.
Du vil blive interviewet af dyrlægen og de dyrlægestuderende om de symptomer som du har bemærket hos
din hund/kat og om deres varighed og styrke. Din hund/kat vil få foretaget en almen sundhedsundersøgelse
og en klinisk undersøgelse med fokus på hjertekredsløbssystemet.
Herefter tager dyrlægen stilling til hvilke videre undersøgelser, der yderligere er brug for. Dette kan for
eksempel være ultralydsundersøgelse af hjertet (ekkokardiografi), EKG (der er en undersøgelse af hjertets
elektriske rytme), røntgenbilleder af hjerte og lunger eller andre undersøgelser. Som oftest vil disse
undersøgelser kunne foretages i løbet af få timer den samme dag. Det vil dog ikke altid være muligt at få
svarene på undersøgelserne samme dag f.eks. blodprøver eller fæcesundersøgelser.
Hvilke typer af undersøgelser tager flere dage?
Nogle undersøgelser vil ikke kunne foretages uden planlægning. Dette er for eksempel Holter-undersøgelser
(24-timers EKG) og kikkertundersøgelse af luftvejene. I disse tilfælde kan man derfor opleve, at
undersøgelserne må foretages ad flere omgange. Vi vil naturligvis bestræbe os på, at give din hund/kat en tid
som ligger hurtigst muligt efter den første konsultation i kardiologisk specialservice. Der må dog påregnes en
vis ventetid, idet der i perioder kan være mange patienter, som er henvist til samme undersøgelser.
Betaling af undersøgelser
Du vil blive bedt om at afregne for de undersøgelser, der er foretaget, når konsultationen og undersøgelsen er
afsluttet. Hospitalet modtager kun betaling i form af kontanter eller dankort.
Information til henvisende dyrlæge
Den praktiserende dyrlæge som har henvist dig til os vil få tilsendt en redegørelse, hvor vi informerer om
diagnose, undersøgelsesresultater og behandling af din hund/kat.
Overordnet målsætning
Det er vores mål at skabe et miljø, hvor du og din hund/kat oplever at møde et professionelt team i en
afslappet og venlig atmosfære. Vi tilstræber at overholde alle tidsaftaler, men håber på din forståelse i de
sjældne tilfælde, hvor en akut og alvorligt tilskadekommet patient giver anledning til ventetid.
Med venlig hilsen
Kardiologisk specialservice, Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme

Yderligere information om Kardiologisk Specialservice på Hospital for Mindre Husdyr kan findes på
www.kardiologi.life.ku.dk

