
Mój staż zawodowy 
w Portugalii



Mój staż zawodowy odbywał się w dniach 21.04-12.05.2018r. w Bradze 
w Portugalii. Był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów 

oraz kadry kształcenia zawodowego pt. :„Pierwsze doświadczenia 
zawodowe uczniów ZST-W w Trzcianie w środowisku 

międzynarodowym”



Mój staż odbywałam w szpitalu „REAL HOSPITAL VETERINÁRIO„
mieszczący się przy Rua Quinta Dos Lagos 28-30, 4700-289 Braga. 

Pracuje tam 7 osób, a odpowiedzialnym za szpital jest Dr Vasco Silva.

I did my internship at the hospital "REAL HOSPITAL 
VETERINÁIO" at Rua Quinta Dos Lagos 28-30, 4700-289 Braga. 
Seven people work there, and Dr. Vasco Silva is in charge of the 

hospital.



W budynku znajdują się między innymi :
In the building we can find:

� Sala przyjęć
� Gabinet
� Sala do zabiegów
� Sala do RTG
� Dwie szatnie
� Cztery sale z klatkami

� Reception hall
� Office
� Treatment room
� Room for RTG
� Two changing rooms
� Four rooms with cages



Real Veterinary Hospital ma zespół 
zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem 

Twojego zwierzaka, zawsze z troską i 
uczuciem, na jakie zasługuje, 24 godziny na 

dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

Real Veterinary Hospital has a team that diagnoses 
and treats your pet, always with the care and feeling it 
deserves, 24 hours a day, 7 days a week and 365 days 

a year. 



Oprócz tego także inne usługi takie jak: 

Prezentują szeroki obszar zapewniający wygodę i 
opiekę potrzebną hospitalizowanym pacjentom. 

Aktualne szczepienia zmniejszają patologie i choroby, 
które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia 

Twojego zwierzęcia. 

Rozwiązania diagnostyczne i terapeutyczne dla chorób 
układu mięśniowo-szkieletowego Twojego zwierzęcia. 

In addition, other services such as: 
They present a wide area providing comfort and care needed by hospitalized 

patients. 
Current vaccinations reduce pathologies and diseases that can pose a serious 

health risk to your pet. 
Diagnostic and therapeutic solutions for diseases of the musculoskeletal system 

of your animal.



Usługi ciąg dalszy: 
Further part of the services:

Usługi medycyny ustnej i leczenie 
chorób takich jak zapalenie jamy 

ustnej, rak jamy ustnej lub złamania 
szczęki. 

Dysponują centrum fizjoterapii i 
rehabilitacji, wyposażonym i 

przystosowanym do myślenia o 
odzyskaniu zwierzęcia. 

Leczenie objawów choroby żołądkowo-
jelitowej, które są głównym problemem 

dla właścicieli psów i kotów po 
konsultacji.

Usuwanie patologie aparatu 
rozrodczego i wyjaśnianie właścicielom 
główne zdarzenia, które mogą pojawić 

się na rozmnażaniu. 

Szpital dysponuje kompletnymi i 
zaawansowanymi metodami 

diagnostyki i leczenia chorób sercowo-
oddechowych. 

Oral medicine services and treatment of diseases 
such as stomatitis, oral cancer or jaw fracture.

They have a physiotherapy and rehabilitation center, 
equipped and adapted to think about the recovery of 

the animal.

Treatment of gastrointestinal symptoms, which are 
the main problem for dog and cat owners after 

consultation.

Removing reproductive apparatus pathologies and 
explaining to owners the main events that may occur 

on reproduction.

The hospital has complete and advanced methods of 
diagnosis and treatment of cardio-respiratory 

diseases.



Asystentowałam przy zabiegach między innymi takich jak :
I assisted with treatments such as:

� Kastracja
� Sterylizacja
� Usuwanie guzów nowotworowych
� Zakładanie cewnika 
� Zakładanie sondy 

� Castration
� Sterilization
� Removing tumors
� Putting the catheter
� Sondage



Pomagałam przy rehabilitacji zwierząt :

I helped in the rehabilitation of animals:



Zdobyłam dużo nowych umiejętności między innymi takich jak: 
I gained many new skills, including:

� Techniki szycia chirurgicznego
� Okiełznywanie zwierząt 
� Podawanie kroplówek
� Podawanie zastrzyków 

sterydowych i dożylnych
� Dobranie odpowiedniej karmy do 

stanu zdrowia i wieku zwierzęcia
� Sterylizacja narzędzi 

chirurgicznych

� Sewing techniques
� taming animals
� Serving a drip
� Administration of steroid and 

intravenous injections
� Choosing the right food for the 

health and age of the animal
� Sterilization of surgical 

instruments



Nigdy się nie nudziłam, a weekendy zawsze 
organizowane były wyjazdy



Porto



Bom Jesus do Monte



Lizbona



Viana do Castelo



Vigo, Hiszpania



Valenca



Dziękuje za uwagę

Wykonała Anna Kowalska 
Kl. II TW b


