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I dette nyhedsbrev kan du læse om regler for brug af medicin samt nye medlemmer af Dyrlæger & Ko.
Har du styr på medicinen?
Det med medicin og behandlinger kan nogle gange give
anledning til spørgsmål og ind imellem også fejl. Vi har
derfor lavet en kort oversigt over de ting du skal være
opmærksom på, så du har styr på medicinen.
Hvem må behandle?
✓ De der har bestået medicinhåndteringskursus eller
kan dokumentere tilstrækkelig relevant erfaring.
✓ Ved behandling af tilbageholdt efterbyrd og mælkefeber kræver det autorisation fra Fødevarestyrelsen
til den enkelte person. Autorisationene skal kunne
fremvises ved kontrolbesøg.
Hvordan skal medicin opbevares?
✓ Utilgængeligt for udefrakommende personer.
✓ På køl eller ved stuetemperatur. Aldrig i solen og
aldrig på frost. Læs indlægsseddel på medicinen.
✓ Medicin må ikke adskilles fra apotekets anvisning.
Dvs. hvis der ikke er label på hver tube / flaske / pakning, så skal medicinen forblive i den pakning, som
har apotekets label/anvisning påsat.
✓ Medicin, som har passeret holbarhedsdato skal bortskaffes.
✓ Medicin, som har overskredet ordinationsperioden
skal bortskaffes.
Hvad må medicinen bruges til?
✓ Medicin i besætningen må kun bruges til besætningsdiagnoser, som er aftalt med besætningsdyrlægen.
✓ Medicin ordineret til genbehandling af enkeltdyr må
kun anvendes til dyr, som den er udskrevet til.
✓ Dosis, antal dage, administrationsvej, dyregruppe
osv. som angivet af dyrlægen, skal altid følges og må
ikke afviges.
Hvordan registreres forbrug af medicin?
✓ Alle behandlinger som foretages af dig eller dine
medarbejdere skal registreres. Ved visse former for
sundhedsrådgivning er registrering af medicin i DMS
et krav, i andre rådgivningsaftaler er det en mulighed.
Men vi anbefaler kraftigt at alle bruger DMS.
✓ Al forbrug af medicin registreres på behandlingsdagen.
✓ Medicinregnskab afstemmes jævnligt, for eksempel
hver 14. dage.
Hvordan bortskaffes medicinrester, sprøjter og kanyler
med mere?
✓ Medicinflasker og sprøjter bortskaffes for sig.
✓ Kanyler kommes i godkendt kanylespand og afskaffes
for sig.

Dyrlæger & Ko udvider igen:
Velkommen til Dyrlægecentralen Sydvest
og Østvendsyssel dyrlæger
I sidste nyhedsbrev kunne vi fortælle om at Skjern ÅVidebæk bliver en del af Dyrlæger & Ko til Nytår. Det samme gælder Dyrlægecentralen Sydvest og Østvendsyssel
dyrlæger.
Dyrlægecentralen Sydvest har hjemme i Løgumkloster mens
Østvendsyssel dyrlæger har til i Asaa.
Dyrlæger & Ko bliver i alt udvidet med 10 kvægdyrlæger i
denne omgang. Vi er nu 28 dyrlægepraksis fordelt over hele
Danmark.
Glædelig Jul og Godt Nytår
Fra Dyrlæger & Ko vil vi gerne ønske alle vore kunder og
andre samarbejdspartnere en Glædelig Jul og Godt Nytår.
Nyt fra Dyrlæger & Ko holder juleferie, men er tilbage primo februar 2019.
Vi ser frem til 2019. Her kan du, som Dyrlæger & Ko kunde,
forvente flere spændende faglige tiltag, forsat specialisering
og uddannelse af vore dyrlæger, faglige artikler i kvægmagasiner, møde os på Kvægkongressen i Herning 2019 og
Landskuet 2019.

