1. Dan (27.8.2017)
V soboto zvečer nas je pred šolo pričakal kombi GoOpti, ki nas je odpeljal do Dunaja, od koder
smo poleteli do Larnace na Cipru. Pot je bila dolga in naporna, zato smo jo več ali manj prespali.
Ko smo prispeli v apartma, smo se najprej nastanili in se odpravili do najbližje trgovine, kjer smo
kupili zalogo hrane. Prvi dan smo namenili počitku in plavanju v bazenu.

2. Dan (28.8.2017)
Po zajtrku smo se odpravili do ambulante in imeli sestanek o poteku in varnosti pri delu. Razdelili
smo se v tri skupine. Prvi par je pričel z delom v ambulanti, drugi par je odšel v zavetišče, tretji pa
je čakal na pričetek svoje popoldanske izmene v ambulanti. V zavetišču, ki je dom približno 1500
živalim, so nam zaposleni najprej razkazali različne oddelke. Delo smo pričeli na oddelku za konje
in osle, kjer smo jih očistili ter nahranili osličke. Poskrbeli smo za estetski videz koz, ki so nam z
nezainteresiranostjo povzročale težave. Danes smo v ambulanti opravili 5 sterilizacij in 1
kastracijo. Bodoči veterinarski tehniki smo bili zadolženi za pripravo pacientov na poseg,
intubiranje živali ter spremljanje življenjskih funkcij med operacijo. Po potrebi smo očistili tudi
ušesa, odstranili zobni kamen in skrajšali kremplje. Na koncu delovnika smo celotno ambulanto
očistili in jo pripravili, da bo naslednji dan delo potekalo nemoteno.

3.dan (29.8.2017)
V zavetišču smo pripravili krmno mešanico za konje in jih nahranili. Odstranjevali smo staro
zimsko dlako z oslov in jih česali. Poleg kastracij in sterilizacij, ki jih opravljamo vsakodnevno smo
za popestritev dobili na pregled 2 oslička, prvi z deformiranimi okončinami in drugi z ohromelim
jezikom. Ko sta oslička odšla smo odšli do kirurške sobe v pričakovanju, da bomo pomagali pri
sterilizaciji, vendar smo ugotovili, da je stvar bolj zapletena. Šlo je za diafragmatsko hernijo, s
katero smo se prvič srečali. Ko so veterinarje rešili mucka, ga je eden od bodočih tehnikov eno
uro opazoval če normalno diha, dobiva infuzijo in meril njegovo telesno temperaturo. Za konec

dneva pa smo dobili psičko z ogromnim vaginalnim tumorjem. Odstranjevanje je bilo naporno in
predvsem dolgotrajno za veterinarje in tehnike prav tako. Ko smo zaključili z operacijo smo
bodoči tehniki vse pospravili in odšli na zaslužen počitek.

4. Dan (30.8.2017)
Kot vsak dan smo najprej poskrbeli za jutranji obrok konjev, očistili bokse ter pripravili mlečne
nadomestke za osličke. Po končanem delu pri kopitarjih smo poskrbeli še za pse. Izbrali smo nekaj
psov ter jih odpeljali v izpust, kjer so se veselo igrali. Ta dan smo na kliniki opravili večje število
kastracij in sterilizacij. Pod nadzorom naše mentorice smo dobili priložnost, da prvič tudi sami
kastriramo mačka. Prostovoljno smo se odločili, da s seboj v apartma vzamemo dve mladi mucki,
katerih življenje je bilo ogroženo. Nuši smo pomagali skrbeti za njiju.

5. Dan (31.8.2017)
Na današnji dan smo zamenjali skupine ter pričeli z delom na novih lokacijah. V zavetišču smo
delali na oddelku za pse, kjer smo najprej očistili bokse. Psom smo pripravili jutranji obrok in jim
zamenjali vodo. Ko smo pomili posodo, smo počakali, da pojejo, nato pa še enkrat pospravili
bokse. Po kratkem počitku smo poskrbeli še za fizično aktivnost psov. Pred končanim delovnikom
smo pomagali preložiti 200 vreč krme. V ambulanti smo zjutraj najprej aplicirali predpisana
zdravila živalim v hospitalu. Opravili smo tri sterilizacije ter ekstrakcijo zob 13-letne psičke. Mački
s poškodbo na nogi, smo povili tačko. Popoldne smo nadaljevali z kastracijami in sterilizacijami.
Zopet sta bodoči veterinarski tehnici opravljale kastracijo mačka. Previjali smo rano, ki je nastala
zaradi neznane kemikalije, vendar sumimo na uporabo neustrezne ampule. Na koncu dneva smo,
kot običajno vse pospravili in pripravili instrumente za naslednji dan.

6. Dan (1.9.2017)
Danes smo v zavetišču očistili bivalni prostor živali v oddelku za kopitarje ter jih nahranili in napojili.
Konje smo počesali in jim uredili dlako. Pomagali smo pri raztovarjanju slamnatih bal. Na kliniki
smo opravljali mielografijo, ki je bila diagnostična podlaga za operacijsko zdravljenje psa s hernijo.
Živalim v hospitalu smo aplicirali zdravila ter pripravili tekočinsko terapijo. Opravili smo splošni
klinični pregled psa, ki je pripravljen za oddajo. V popoldanskem času smo opravljali puljenje zob.
Med operacijo nas je veterinarka Nuša naučila predihavati žival, saj ni dihala samostojno. Drugi
prostovoljci so naše dijakinje naučili kastrirati žival na angleški način.
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