Bedre arbejdsmiljø
- bedre dyrlæger
Dyrlægeforeningen har gennem en undersøgelse blandt kvægdyrlæger kunnet konstatere, at der sker alt for mange arbejdsskader. Dette gør at mange må forlade praksislivet for tidligt, og
at unge dyrlæger fravælger arbejdet som kvægdyrlæge. Der skal
gøres noget nu for at vende denne udvikling. For at fremme det
gode samarbejde mellem landmænd og dyrlæger, vil vi opfordre
til, at du og din dyrlæge tager en snak om arbejdssikkerheden
i din besætning.

Typiske faremomenter i dyrlægens arbejde er:
•
•
•
•
•

Spark eller klemning
Indfangning af dyr, der skal behandles
Angreb fra løse dyr
Glatte gulve/ besværlige adgangsforhold
Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger

Findes disse problemer i din besætning?

Reproduktionsundersøgelser i
sengebåse giver en voldsom
belastning af skulderen.

Påsætning af bånd og tape behøver
ikke at være dyrlægens opgave.
Det er et farligt sted at stå, og vi skal
gøre det mange gange om dagen.
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Bedre arbejdsmiljø
- bedre dyrlæger
Faremomenter undgås hvis:
• Der er en hjælpende hånd, når dyrlægen kommer.
• Dine medhjælpere ved, at hjælp til dyrlægen er en vigtig opgave,
hvis du ikke selv kan være der.
• At der findes et telefonnummer på en hjælper, hvis der ikke er nogen
på bedriften hele dagen.
• Dine dyr er fikseret ordentligt ved behandlinger og helst adskilt fra
andre dyr.

Tænk over:
• Det er ikke kun for vores skyld du skal være til stede. Behandlingen
af dyret bliver bedst, når dyrlægen kan få alle oplysninger om dyret
og hele sygdomshistorien.
• Et godt arbejdsmiljø giver en gladere dyrlæge, der holder længere.
• Du hjælper med at sikre, at unge dyrlæger har mod på at arbejde
med køer.

Lad ikke nogen komme til skade i din besætning!
Med håb om konstruktiv dialog til gavn for os alle…
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