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Zdrów jak koń
– klinika Equi Vet Serwis
Koń, jaki jest, każdy widzi. Nie każdy jednak potrafi zdiagnozować i wyleczyć
schorzenie, na jakie cierpi zwierzę. Tym zajmuje się powstała w 2009 roku
klinika Equi Vet Serwis w Buku pod Poznaniem. Tu pod okiem 4 lekarzy
weterynarii oraz 3 stażystów stale jest hospitalizowanych ok. 28 zwierząt,
a zapotrzebowanie na profesjonalne usługi ciągle wzrasta
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linikę Equi Vet Serwis założył
dr med. wet. Maciej Przewoźny
jesienią 2009 roku. Pełne zaplecze diagnostyczne, możliwość
leczenia stacjonarnego i profesjonalny personel przesądzają o sukcesie
placówki. Dogodne położenie w pobliżu
głównych szlaków komunikacyjnych
wokół Poznania, a także bliskość autostrady A2 sprawiają, że do kliniki
docierają pacjenci z kraju i z zagranicy.
Na co mogą liczyć właściciele zwierząt,
odwiedzając klinikę dra Przewoźnego?

Z miłości do koni
– Do podjęcia decyzji o budowie kliniki zmobilizowali nas pacjenci. Pierwotnie
funkcjonowaliśmy na zasadzie ambu-

Klinika założona w 2009 r. przez dra Macieja Przewoźnego ma swoją siedzibę w Buku pod Poznaniem.
Docierają do niej pacjenci zarówno z kraju, jak i z zagranicy
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koni, aparat do znieczuleń wziewnych
z respiratorem oraz podwieszany dźwig,
umożliwiający transport zwierząt,
a także sprzęt do monitoringu pacjentów
w czasie narkozy, trzy pomieszczenia
ambulatoryjne, w tym jedno z zapleczem
ginekologicznym, apteka oraz pomieszczenia gospodarcze.

Powrót do zdrowia
W klinice wykonywane są również
kompleksowe badania ortopedyczne.
Zwierzęta – po przebytych chorobach,
urazach – korzystają z trawiastych
wybiegów, zadaszonego placu o powierzchni 400 mkw. o twardym
podłożu oraz z tej samej wielkości hali
o miękkim podłożu. – Celem zapewnienia naszym pacjentom odpowiedniego
ruchu i rekonwalescencji dysponujemy
zadaszoną karuzelą oraz niezbędnymi
urządzeniami rehabilitacyjnymi. Wśród
nich na uwagę zasługuje laser, Shock
waves, terapeutyczne ultradźwięki, pole
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Chlubą kliniki jest zamknięty blok operacyjny
z szerokim stołem mobilnym, wyposażony
w najnowszej generacji sprzęt diagnostyczny
i operacyjny

Dr med. wet. Maciej Przewoźny
podczas zabiegu artroskopii

Stanisław Dziwak. – Dzięki zgranemu
zespołowi klinika może zapewnić
wysoki poziom usług. A specjalności
lekarzy weterynarii oraz najwyższej
klasy sprzęt pozwalają na wykonywanie
najbardziej skomplikowanych zabiegów
– mówi Krzysztof Kujawka. Endoskopia
i gastroskopia, badania USG i RTG, terapia falami uderzeniowymi, aquaterapia
i fizjoterapia – to tylko część długiej listy
usług świadczonych w klinice.

magnetyczne, TENS – wylicza dr med.
wet. Maciej Przewoźny. Szybszy powrót
zwierząt do zdrowia zapewnia również
basen z bieżnią.

Na miejscu i u pacjenta
– Staramy się dotrzymać kroku
rozwojowi technologicznemu. Ewoluujemy więc, nieustannie dostosowując
świadczone usługi i sprzęt do potrzeb
pacjentów. Mamy w pełni wyposażone
cztery mobilne ambulansy, w skład
których wchodzą: aparaty do badań
USG, RTG i do endoskopii. Świadczymy
również pełen zakres usług na miejscu
u klientów – podkreśla Krzysztof Kujawka, manager kliniki.

Personel a usługi
W pracę kliniki zaangażowanych
jest 9 osób. Wśród nich: właściciel, dr
med. wet. Maciej Przewoźny, specjalizujący się w ortopedii i medycynie
sportowej (wielokrotnie był lekarzem
reprezentacji narodowej w skokach
na Mistrzostwach Europy), lek. wet.
Małgorzata Adamowska, specjalizująca

Jeszcze więcej dla zwierząt
Bieżnia w basenie z dyszami masującymi
pozwala na wykonywanie rewelacyjnych
zabiegów z zakresu aquaterapii

się w chorobach wewnętrznych, w szczególności schorzeniach płuc, lek. wet.
Michał Rojek, specjalista profi laktyki
i leczenia chorób zębów, lek. wet. Wojciech Ryszka, specjalista rozrodu koni
oraz lek. wet. Joanna Przewoźna, specjalistka chorób małych zwierząt. Nad
rozwojem placówki oraz administracją
czuwa manager Krzysztof Kujawka,
obsługą biura zajmuje się Agnieszka
Wójtowska, natomiast obsługą stajni

Przy klinice funkcjonuje hala o miękkim podłożu
i powierzchni 400 mkw.

Ze względu na aparaturę, jaką dysponuje klinika, trafiają do niej również
zwierzęta towarzyszące. – Dostosowując
się do potrzeb rynku, pod koniec lipca
uruchomiliśmy ambulatorium im dedykowane. Opiekunem tego miejsca została lek. wet. Joanna Przewoźna, specjalizująca się właśnie w profilaktyce oraz
leczeniu małych zwierząt – wyjaśnia
Krzysztof Kujawka. Renoma nazwiska
dra Przewoźnego, jego dotychczasowe
dokonania, odbyte kursy, staże i warsztaty praktyczne bez wątpienia wpływają
na popularność placówki. – Od momentu
powstania kliniki mamy stuprocentową
obsadę, co zdecydowanie buduje prestiż
i motywuje nas do dalszych działań. Od
3 miesięcy funkcjonuje strona internetowa kliniki w nowej odsłonie. Wpisuje się
ona w strategię marketingową placówki.
W ten sposób komunikujemy właścicielom naszych pacjentów, że jesteśmy
profesjonalni i otwarci, informujemy,
w jakiej cenie świadczone są nasze
usługi, pokazujemy warunki pobytowe
ich pupili, wskazujemy drogę, która do
nas prowadzi, dopełniamy wszelkich
formalności, by zwierzętom zapewniać
jak najlepszą opiekę medyczną – pointuje
Krzysztof Kujawka.
wrzesień 2011 | BIZNES WETERYNARYJNY

