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Loomakliiniku ehitamise ja veterinaarteenuse osutamise vajaduse dikteeris kogukond.
Loomaomanikud pöördusid abi saamiseks meie poole juba pikemat aega, ja kuna Hiiumaal
loomakliinik puudus oligi loogiline asjade kulg, et teenuse pakkumiseks tuli ehitada
spetsiaalselt veterinaarteenuste osutamiseks vajalik keskus.
Loomakliiniku ehitus Linnumäel sai viimase lihvi sügisel 2018, ning esimesed tegevuskuud on
olnud väga töised. Väikeloomaomanikud pöörduvad kliinikusse peamiselt rutiinsete
protseduuride, tervisekontrollide ja operatsioonide läbiviimiseks, samuti traumade ja
vigastuste ravimiseks ning erinevate analüüside läbiviimiseks. Lisateenusena on võimalik
oma lemmikule soetada kvaliteetseid põhi- ja lisasöötasid, hooldusvahendeid ja muid
tarvikuid mida lemmiklooma pidamine omanikult eeldab. Kliinikus on võimalik pakkuda ka
pikaaegset statsionaarset ravi või loomade hoiuteenust omanikele, kellel ajutiselt ei ole
võimalik oma lemmiku eest hoolitseda.
Projekti abil soetati mitmeid töövahendeid ka põllumajanduslike loomade ja hobuste raviks,
mistõttu väljakutsed farmidesse ja lautadesse on sagenenud. Põllumajandustootjale on
oluline abi kiire kättesaadavus igal ajal, ning seda me püüame oma töös ka tagada. Sama
kehtib ka väikeloomade traumade ja õnnetusjuhtumite puhul, kus oleme alati valmis ka
nädalavahetusel ja töövälisel ajal lemmikloomaomanikku abistama.
Kliiniku labori koosseisu kuulub trihhinelloosi analüüsimine tehisseede meetodil. Tänaseks
on võrdluskatsed tervisekaitse kesklaboriga positiivselt läbitud ja tehniliselt oleme
trihhinelloosi analüüsimiseks valmis, kuid teenuse osutamiseks vajalik atesteerimisprotsess
kestab veel orienteeruvalt üks kuu, misjärel saame ametlikult välja kirjutada tõendi
keeritsussi sisalduse/puudumise kohta lihas.
Kliiniku eesmärgid 2019 aastaks on täiendavate tarnelepingute sõlmimine otse tootjatega ja
uute loomaomanikele ja loomadele suunatud tegevussuundadega alustamine.
Kliinikus töötavad veterinaararstina Maris Kriggulson ja Kersti Kallisma
(lapsehoolduspuhkusel) ning Maarja Berkmann loomaarsti abina. Kõigil töötajatel on vastav
haridus ning pikaajaline valdkondlik töökogemusest.
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