Fån

våra medlemmar

“

Ett medlemskap i IAAHPC är en otrolig resurs.
Vi är många i branschen med mål att lyfta fram
utbildning om palliativ vård för både veterinärer
och djurägare. Det finns många möjligheter att
skapa mer medvetenhet om sätt att skapa goda
förutsättningar för ett älskat husdjurs sista tid.
Här blir nätverkande och utbyte av erfarenheter
väldigt viktigt.

“

“

Sarit Dhupa, BVSC, DACVS &
Vivianne Villanueva - Owners
Into the Sunset Pet Transition Center

Mitt medlemskap I IAAHPC har hjälpt mig
att lära mig hur jag kan kommunicera fördelarna med hospice-vård på ett bättre sätt med
djurägare, och få information om resurser jag
behöver för att ge en god palliativ vård till mina
patienter och stöd till deras familjer

“

Kerry Malak – APLB Certified Pet Loss Counselor
and Office Manager, Wauwatosa Veterinary Clinic

Vad

är djur-hospice?
Djur-hospice är vård för djur i livets slutskede
eller i behandling av en obotlig sjukdom– och
stöd för deras familjer.
När veterinärer inte kan bota ett sjukdomsläge
erbjuder hospice det av vård och stöd som behövs
för att ge kvalité i djurets sista tid och stöd till
ägare till djuret. Det vårdande teamet arbetar
tillsammans med en målsättning att minimera
smärta och annat lidande i djurets slutskede av
livet.

IAAHPC har som målsättning att öka
medvetenheten om, skapa guideliens för och
erbjuda vård av palliativ vård för älskade
husdjur.

Var i
framkanten

av kunskap och
utbildning om vård
i slutskedet av livet
Bli medlem i IAAHPC idag!

Djursjukvård i slutskedet av livet (hospice
och palliativ vård) är ett växande område
och det förändras varje dag!
Håll dig uppdaterad i det globala nätverket
för veterinärer, IAAHPC (International
Association of Animal Hospice and Palliative
Care).

IAAHPC.org
För mer information:
www.iaahpc.org
membership@iaahpc.org
IAAAHPC är en 501©(3) icke-vinstdrivande organisation.

International Association
of Animal Hospice and
Palliative Care

Ett

område under
utveckling!

Djursjukvård I slutskedet (hospice och palliativ vård) är
ett växande fält som får ökad respekt och erkännande
bland veterinärer och i samhället i stort. IAAHPC följer
utvecklingen i detta arbete.
Ett medlemskap i IAAHPC innebär många fördelar
både för individen och för samhället, genom dialog och
aktiviteter som främjar utvecklingen inom området.
IAAHPCs målsättning är att stärka relationer mellan
veterinärer, veterinärorganisationer och samhället.
Bli medlem i IAAPHC och medverka i denna möjlighet
att öka med vetenhet om frågorna, forma rutiner och delta
i samhällsdialog om hur vi ger våra husdjur bästa tänkbara
omvårdnad i livets slutskede.

Bli

medlem I IAAHPC idag!

Var i framkanten av djursjukvård och
palliativ vård!
Fördelar med ett medlemskap innebär:

Ja!

Jag vill bli medlem I IAAHPC!
Namn:________________________________________
Företagsnamn/ organisationsnamn:__________________
Jag är en…

•

Tillgång till ett världtäckande nätverk av experter
inom området

•

Nationell och internationella nätverk och möjligheter
för samarbete

•

Vägledning för vård i slutskedet av livet för ett djur

qVeterinär
qVeterinärassisten/ djursjukvårdare
qSocialarbetare/ vägledande person
qDjurkrematoriearbetande eller motsvarande
qDjurägare qDjurvårdsinstans, volontär
qAnnat______________________________________

•

Gratis och subventionerad utbildning i form av kurser
och månatliga ”webinar” (möten på nätet)

Adress:________________________________________

•

Rabbatterat pris för att närvara vid IAAHPCs årliga
konferens

Ort:____________ Postnummer:__________

•

Ett månatligt informationss-e-brev

Epost:_________________________________________

•

Ett marknadsföringskit för hospice-djursjukvård
(broschyrer, press releaser, Facebook-kopia,
marknadsförings/ PR-implementerings-guide …. och
mer)

Telefon:_______________________________________

•

Tillgång till websida för medlemmar som ger
konteinuerlig uppdatering I form av artiklar om
hospice och palliativ vård samt slutskedet-i-livet-stöd
• Marknadsföring av professionell expertis
•
En resurs i form av en websida som kan delas
med ägare till djur som är i slutskedet i livet.

Bli medlem på iaahpc.org eller fyll I det
bifogade kortet idag!
Medlemskap är öppet för alla för en kostnad
av $75.
Studenter och pensionärer har en lägre
medlemsavgift,$40.

Land:______________________

Jag vill bli medlem (kryssa i vilket slags medlemskap)::

q$75 Allmänt medlemskap
q$40 Rabatterat medlemskap för studerande
och pensionärer

Betalning:

qCheck
q Kreditkort
Kreditkortnummer:______________________________
Utgångsdatum:__________________________________
Säkerhetskod (på baksidan):________________________
Sorts kort:_____________________________________
Adress för att skicka en räkning: ____________________
_____________________________________________
Skicka detta kort till:

IAAHPC, 2143 Cheviot Court		
Greenwood, IN 46143

Varmt välkkommen till IAAPHC! Tack för Ditt stöd!

