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Spinneriets & Husdjurshälsan
”Det rasslade bara till” i växeln, berättar Maths på Husdjurshälsan, och syftar på bokningen av tider
för att få komma på HD/PKD-röntgen eller HCM-scanning i slutet av augusti. Intresset var så stort att
den anlitade veterinären, Torkel Falk, vars specialområde är just HCM, bokades för en ytterligare dag
i mitten av november.
Framför allt HCM (Hypertrofisk Cardiomyopati) och HD (Höftledsdysplasi) är två ärftliga sjukdomar
som engagerar både kattägare, uppfödare, rasringar och inte minst SVERAK. HCM är en sjukdom som
enkelt uttryckt gör att hjärtats väggar förtjockas, vilket leder till att hjärtat inte klarar att pumpa runt
blodet i kroppen. HD är enkelt uttryckt en defekt som gör att höftkulan inte passar in exakt i
ledpannan. Detta innebär att brosket som skyddar benet undan för undan nöts bort,
vilket i sin tur kan ge upphov till smärta när katten rör sig. Inte bara katter drabbas av
dessa sjukdomar, utan exempelvis HD är relativt vanligt förekommande även bland
hundar, och då särskilt stora hundraser.
Denna dag var jag var själv på plats med min nya (halva) avelshane och följaktligen lite
nervös, trots att det bakåt i linjerna i ett antal generationer varken finns HD eller HCM.
Man kan dock aldrig vara helt säker, varför jag föredrar att veta vad det är jag avlar på.
På plats fanns en massa Spinnare med både en och flera katter och jag sprang till och
med på en Spinnare som var där med sin hund för att få den HD-röntgad.
Som vanligt går allt smidigt när man är på Husdjurshälsan, och trots att det var fullt med
mattar och hussar och fyrbeningar så var det ordning och reda. I väntrummet rådde idel
glada miner, även om säkert fler än jag var lite nervösa. Husdjurshälsan bjöd på fika och
det kändes nästan mer som en Spinnträff än ett veterinärbesök.
För vår egen del blev det inte helt oväntat positiva besked, både avseende HCMscanningen och HD-röntgen, så vi var mer än nöjda. Vi hade dessutom ganska roligt på
Astons bekostnad, för stor, stilig avelsmatador är inte särskilt respektingivande i sövt
tillstånd och utspridd som en korsfäst på röntgenbordet.
Andra aktiviteter har under året varit föreläsningar och guidad visning av kliniken med
extraerbjudanden i butiken och representanter från foderleverantörerna, samt
kattungeskola. Och vi är särskilt glada över att kunna anlita våra utställningsveterinärer
från Husdjurshälsan; nu senast träffade ni Eline och Emma på vårt KM.
Spinneriet har förlängt sitt samarbete med Husdjurshälsan ytterligare ett år, så glöm inte
att tala om att ni är Spinnare och att visa medlemskortet.
Det går bra för Husdjurshälsan och jag gläder mig åt att höra att Husdjurshälsan på
förfrågan beslutat sig för att öppna en filial i Gråbo. Från och med den 23:e september
har man kunnat boka tid varannan tisdag och mottagning sker i Gunillas Djurtillbehör
efter stängningsdags. På plats finns en djursjukvårdare och en veterinär som kommer att
kunna erbjuda undersökningar, hälsokontroller och vaccinationer. (Maths, Eline och
Gunilla träffades första gången – som ren kuriosa – på Spinneriets utställning i
Stenkullen)
Tack & lycka till, vi ses snart!

