Tagjaink
írják

“

Az IAAHPC tagság előnyei igen sokrétűek. Sok
hasonló gondolkodásu szakember azonos céllal,
éspedig hogy mind szélesebb szakmai körökben,
mind az állattulajdonosok között népszerűsítsük
és terjesszük a hospice-okban végzett állatorvosi
ellátás fontosságát és megvilágitsuk, hogy milyen
sok különböző lehetőség áll a gyógyíthatatlan
betegségben szenvedő kedvenc állatok
állapotának enyhítésére. A tagság emellett kiváló
kapcsolatkiépítési lehetőségeket nyújt

“

Sarit Dhupa,& Vivianne Villanueva Az “Into the Sunset Pet Transition Center”
tulajdonosai
IAAHPC tagságom nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy megtanuljam, miként tudjak hatékonyan,
ugyanakkor megértően kommunikálni az amúgy
is nehéz lekiállapotban lévő állattulajdonosokkal
olyan kérdésekről, mint a hospice-okban biztosított állatorvosi ellátás szerepe, és az állatok
stress-mentes ápolása.

“

“

Kerry Malak – APLB igazolt Kedvenc Állat
elvesztésére szakosodott Lelki Tanácsadó,
A Wauwatosa Állatorvosi Klinika Irodavezetője

Mi is az az

Állat-Hospice?
Az állat-hospice-ban nyújtott gondozás arra
irányul, hogy a gyógyíthatatlan állatok szenvedés
mentesen éljék végső napjaikat, ugyanakkor
a kedvenc állatukat elvesztő közelebbi család
minnél stress-mentesebben vészelje át ezt a lekileg
megrázó időszakot.
Amikor az állatorvos tudomány tehetetlen egy
betegség gyógyításában, az állat-hospice stresszmentes körülményeket és környezetet nyújt mind
az állat, mind a tulajdonosi kör számára. Az
állat-hospice erre kiképzett személyzete biztosítja,
hogy a utolsó útja elött álló állat fájdalom és
szenvedés nélkül élje át élete végső szakaszát,
és az érintett állattulajdonosok is megértsék és
megnyugodjanak, hogy ők is mindent megadtak
kedvenc állatuknak végső napjaiban.

Az IAAHPC alapvető célja és feladata,
hogy ismeretterjesztés és kapcsolatkiépítés
útján segítse a gyógyíthatatlan kedvenc
állatok ellátására elkötelezett szakemberek
továbbképzését, és útmutatót szolgáltasson
kedvenc

állatuk

elvesztése

elött

tulajdonosok számára.

álló

Vállajon az

állatok hospice
gondozásában
és a kapcsolatos
továbbképzésben
úttörő szerepet!

Csatlakozzék az IAAHPChoz még ma!
Az állatok hospice gondozása, az avval
járó palliativ állatorvosi ellátás köre
folyamatosan bővűl és szinte naponta
fejlődik!
Ha lépést akar tartani a tudomány etéri fejlődésével,
csatlakozzék az állatorvosi tudomány ezen ágának vezető
képviselői csoportjához, az IAAHPC-hoz.

IAAHPC.org
További információt nyerhet a:
www.aiihpc.org weblapon,
valamint az
membership@iaahpc.org email
Az IAAHPC az 501(c)(3) törvénynek megfelelő
jótékonysági szervezet

International Association
of Animal Hospice and
Palliative Care

Egy

Csatlakozzék az
IAAHPC-hoz még ma!

új szakterület!

Az állatok hospice gondozása, és az evvel járó állatorvosi
ellátás a tudomány új, gyorsan fejlődő szakterülete,
melynek népszerűsége és szakmai elismertsége mind a
szakemberek, mind pedig az átlagpolgár szemében egyre
nő. Az IAAHPC vezető szerepet játszik ezen a területen.

Vállajon az állatok hospice gondozásában
és a kapcsolatos továbbképzésben úttörő
szerepet!
A tagsággal járó előnyök:

Az IAAHCP, azon túl, hogy tagságának egyéni előnyöket
nyújt, érdekvédelmi támogatást és szakmai segitséget
biztosít, továbbá közvélemény formáló és ismeretterjesztő
szerepet folytat a széles lakosság körében. Emellet az
IAAHPC kapcsolatokat épit ki más szakmai társaságokkal
az állatorvosi szakmán belül és azon túl.

•

A terület szakmai vezetőivel való kapcsolatteremtés.

•

Nemzeti és nemzetközi együttmüködési és információ
csere lehetőségek.

•

Útmutató a meglévő állatorvosi gyakorlat hospice
gondozással való kibővítéséhez.

Csatlakozzék az IAAHCP-hoz és támogassa szervezetünk
munkáját ezen új szakmai terület további térhóditásában és
a köztudat formálásában mind az állattulajdonosok, mind
az állategészségügyi
szakemberek
körében!

•

Ingyenes, vagy kedvezményes továbbképzési
lehetőségek, havi WEB szemináriumok.

•

Az IAAHCP évi konferenciáján való kedvezményes
részvétel.

•

Havi elektronikus információ (Newsletter).

•

Hospice gondozást ismertető információs csomag
(szórólap példák, sajtó kiadványok, Facebook
példák, marketing és PR útmutatók… és sok egyéb
információs anyag).

•

“Csak Tagok Számára” fenntartott WEB lapokhoz
való hozzáférés, amelyek tartalmazzák például a
hospice-okban szükséges állatorvosi gondozással
kapcsolatos legfrissebb kutatási eredményeket,
cikkeket és adatbázist.
• Szakmai, érdekvédelmi és ismerettrjesztői
támogatás.
• Állattulajdonosokkal megosztandó Információs
honlap, amely nagyban megkönnyíti a
hospice gondozásra szoruló állatok gazdáinak
szerepvállalását, döntéshozatalát.

Csatlakozzék hozzánk az interneten
keresztül: iaahpc.org vagy töltsék ki a
mellékelt kérdőívet még ma!
A tagsági díj évente 75US$
Diákoknak és nyugdíjasoknak a
kedvezményezett tagsági díj évente 40 US$

Igen!

Kérem az IAAHPC-be való felvételemet!
Név:__________________________________________
Cég neve:______________________________________
Én egy…
qÁllatorvos qÁllatorvosi technikus
qÁllatorvosi szociális dolgozó/gondozó
qÁllat temetkezési / hamvasztó szolgaltató
qÁllat tulajdonos
qÁllatmenhelyi önkéntes vagyok
qEgyéb érdeklődő______________________________
Cím:__________________________________________
Utcanév,:______________ Város:____ Ország:_________
Postai iranyitó szám:______________________
Email cím:_____________________________________
Telefon szám:___________________________________
Csatlakozni kivánok az IAAHCP-hez, mint (kérjük jelölje
meg a megfelelő választ)

q75$ US Rendes Tag
q40$ US Diák, illetve Nyugdíjas Tag
Fizetés módja:

qCsekk mellékelve.
q Hitelkártyával
Hitelkártya száma:_______________________________
Hitelkártya érvényességi ideje:_______________
Biztonsági kódja:___________
Kártyatulajdonos neve:____________________________
Kártya Számlázási címe:___________________________
_____________________________________________
Kérjük a fizetési információt az alábbi címre szíveskedjen
elküldeni:: IAAHPC, 2143 Cheviot Court, Greenwood, IN
46143

Üdvözöljük az IAAHCP nevében! Köszönjük, hogy
csatlakozásával támogatja szervezetünk!

