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Tytuł projektu :Tytuł projektu :Tytuł projektu :Tytuł projektu :
„Pierwsze doświadczenia zawodowe uczniów ZST-W w Trzcianie w środowisku 
międzynarodowym”.

Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego.

TerminTerminTerminTermin staŜustaŜustaŜustaŜu ::::
21.04-12.05 2018 r.

MiejsceMiejsceMiejsceMiejsce staŜustaŜustaŜustaŜu ::::
Braga, Portugalia





Miejsce staŜu
Place of practice

Real Hospital Veterinário BragaReal Hospital Veterinário BragaReal Hospital Veterinário BragaReal Hospital Veterinário Braga

Rua Quinta dos Lagos 28-30
4700-289 Braga



W szpitalu pracuje 8 ludzi na czele z doktorem Vasco Silva. 
Szpital jest bardzo duŜy i dobrze wyposaŜony. Posiada recepcję, poczekalnie, 2
gabinety lekarskie, sale RTG, aptekę, salę operacyjną, 4 pomieszczenia dla
zwierząt ze stołami zabiegowymi, salon groomerski, paszarnię, magazyn,
pralnie, sterylizatornię oraz ogród.
Zapewnia on zwierzętom pomoc w nagłych przypadkach, przeprowadzenie
róŜnych zabiegów oraz opiekę szpitalną.

In hospital work 8 people at the head doctor Vasco Silva.
The hospital is big and well equipped. It has reception, waiting room, 2
consulting rooms, X-ray room, pharmacy, operating room, 4 animals rooms
with tretment tables, groomer salon, feed room, warehouse, laundry,
sterelization and garden.
The hospital help animal in emergency, does tretments and operations and
ensure hospital care.











Do moich obowiązków naleŜało przytrzymywanie zwierząt, podawanie 
zastrzyków i lekarstw, mierzenie temperatury, karmienie, asystowanie przy 
operacjach, wyprowadzanie zwierząt, opieka, pobierane krwi, zakładanie 
wenflonów i kroplówek, przygotowywanie zwierząt do zabiegów, zapisywanie 
danych w kartotekach. 

I was responsible for holdnig animal for the doctor, giving shots and medicines, 
measurnig temperature, feeding, assisting in a surgery, walking for a walk with 
dogs, care, taking blood, placing catheters and IV, preparing animals for 
surgery, making notes in card index. 













Lunch





W czasie wolnym mieliśmy organizowane wycieczki do Porto, Lizbony, Hiszpanii
– Vigo i Fatimy.
Resztę mojego wolnego czasu spędzałam na zwiedzaniu Bragi z przyjaciółmi. 














