
Mój staż zawodowy 

w Portugalii



Informacje ogólne

• Tytuł projektu : „Uczniowie ZST-W w Trzcianie 
zdobywają doświadczenie zawodowe u pracodawców 
UE”

• Termin odbycia praktyki zawodowej:
03.02.2018 – 24.02.2018

• Miejsce pobytu: Portugalia, miasto: Braga



Informacje o sta żu zawodowym
(Information about work 

practise)
• Miejsce pracy (Workplace):
Clinica Veterinaria de Infias
Praceta Baltazar de Braga n.17 R/C
4700-365 Braga



• Personel : dwóch lekarzy weterynarii, 
pielęgniarka weterynaryjna
(Member of staff: two vets and 
veterinary nurse)

• Clinica Vetrinaria de Infias zajmuje się
diagnostyką, leczeniem, chirurgią
zwierząt towarzyszących – kotów i psów. 
Clinica Veterinaria de Infias specialise in 
diagnostics, treatment, surgery for cats 
and dogs.





W klinice znajduj ą się: poczekalnia, 
dwa gabinety przyj ęć, laboratorium, 
sala przygotowania zwierz ęcia do 
zabiegu i wykonywania bada ń, 
operacyjna oraz trzy pomieszczenia dla 
hospitalizowanych zwierz ąt.
In the clinic there are : waiting room, two 
consultation rooms, laboratory, treatment 
room, surgery room and three 
hospitalization rooms.
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Gabinety przyjęć
Consultation rooms



Sala zabiegowa
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Pomieszczenia dla zwierząt 
przebywających na hospitalizacji

Hospitalization rooms



Podczas praktyk zawodowych w Portugalii miałam 
możliwo ść przygotowywania potrzebnych 
materiałów, sprz ętu i narz ędzi do zabiegów 
chirurgicznych oraz asysty przy wykonywanych 
operacjach.
During my intership in Portugal I had a chance to 
prepare necessary materials, equipment for surgeries 
and to assist during the operations.



Nauczyłam si ę prawidłowo dokonywa ć iniekcji 
podskórnych, domi ęśniowych oraz do żylnych. 
Obsługiwałam sprz ęty weterynaryjne oraz 
pomagałam przy wykonywaniu bada ń USG, RTG, 
testów na FIV i FeLV.
I learnt how to make injections : subcutaneous, 
intramuscular and intravenous. I maned veterinary 
equimpent and helped during USG, RTG, FIV and FeLV 
tests.



Moim zadaniem było równie ż mycie, sterylizacja i 
konserwacja narz ędzi chirurgicznych oraz 
wykonywanie bada ń laboratoryjnych ( hematologia, 
biochemia, badanie kału, moczu).
My tasks were also cleaning, sterylization and 
maintenance surgical equipment and doing laboratory 
tests (hematology, biochemistry, fecal examination and 
urine test. 



Nauczyłam si ę interpretowa ć zdjęcia rentgenowskie, 
obsługiwa ć pomp ę infuzyjn ą. Dobierałam 
specjalistyczne karmy dla chorych zwierz ąt.
I learnt how to take and interpret X-ray, maned infusion 
pomp. I was picking specialistic feeds for sick animals.



Dużo zwiedzali śmy…

BOM JESUS



LIZBONA



PORTO



OCEAN



BRAGA



Dziękuję za uwagę !
Prezentację wykonała

Kamila Ptak 
Z klasy 3 TW


