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POROČILO S FINSKE 

 

Moi!  

Sobota, 19. 10. 2019 

Ob 1:25 smo se z GoOpti odpravile do letališča Marco Polo v Benetkah. Po opravljenem check in-u, 

med nestrpnim pričakovanjem leta, smo izvedele, da je let odpovedan. Prvi problemi so se pojavili že 

ob iskanju naslednjega leta, saj nismo vedele, ali bomo Benetke zapustile še isti dan. Začelo se je 10-

urno čakanje na letališču. Na letalo smo se vkrcale okoli 15:00. Pristale smo v Zürichu, kjer smo čakale 

še dodatne 3 ure. Letalo je imelo zamudo. V center glavnega mesta Finske smo prispele okrog 

polnoči. S kovčki smo se peš odpravile proti apartmaju. Ko smo kovčke že odnesle do tretjega 

nadstropja, smo ugotovile, da smo v napačni stavbi. Na našo srečo je bil pravi apartma v sosednji 

sobi. :) 

 

 

Nedelja, 20. 10. 2019 

Po zasluženem spancu smo se dobile s profesorico in si ogledale poti do naših klinik. Skupaj smo šle 

tudi do centra in v Lidl. Proti večeru smo se odpravile še na krajši sprehod ob obali.  
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Ponedeljek, 21. 10. 2019 

Vsaka od nas se je odpravila do dodeljene klinike, Zala in Maša pa sta naleteli na težavo in zamudili 

eno uro. Prvi dan na klinikah nismo opravljale resnejšega dela. Pokazali so nam njihove prostore in 

razložili način dela. 

Naslednje dni smo se zjutraj odpravljale na delo in asistirale pri operacijah, posegih, pregledih in delu 

v laboratoriju. 

Opazile smo nekaj stvari, ki se močno razlikujejo od našega načina dela, npr. skrb za higieno, bolj 

pogosto sediranje živali, dolgotrajne anestezije in pogosta rentgenska slikanja.  

Se že veselimo prihodnjega tedna! 

 

Prvi teden – Zala in Maša: 

Midve sva bili prvi teden v bolnišnici za živali na oddelku za male živali. Delo veterinarskega tehnika 

se na Finskem nekoliko razlikuje od našega. Tehnik pripravi žival na poseg in beleži anestezijski 

protokol, ki je veliko natančnejši od našega: pred posegom se vse doze izračuna in zapiše, tudi tiste, 

ki bi jih potrebovali v primeru zapletov. Ko je pacient pripravljen za operacijo, se zabeleži, kdaj se ga 

premakne iz predoperacijske sobe v operacijsko; zapisano je tudi, kdaj kirurg zareže, čas, ko živali 

aplicirajo posamezna zdravila, opombe, ipd. Zanimivo je, da imajo na protokolu zapisane tudi 

morebitne komplikacije in kako se jih odpravi. 

Po operaciji tehnik skrbno nadzoruje žival, v večini primerov se kar usede zraven boksa v hospitalu. 

Poleg tega živali še nekaj časa po posegu dovajajo kisik. 

Super je, da tehnik ne pospravlja operacijske sobe in ostalih površin, ampak so za to zadolžene 

čistilke 😊 

Opazili sva, da vse delo opravljajo veliko bolj natančno; npr. pri merjenju telesne temperature 

termometer najprej vstavijo v sterilno vrečkico in nanesejo lubrikant. Po izmerjeni temperaturi 

vrečkico zavržejo in termometer ter tubo z gelom temeljito razkužijo. Prav tako razkužujejo 

stetoskope in brivnike (ki jih po vsaki uporabi tudi ščetkajo). Rokavice menjujejo praktično po vsakem 

opravilu; npr. po merjenju telesne temperature, po poslušanju srca, pregledovanju ušes, 

razkuževanju. 

Rutinske operacije trajajo veliko dlje, saj so veliko bolj precizni in previdni; npr. sterilizacija psice je 

trajala slabe tri ure. Začetni rez je veliko daljši (približno 15 – 20 cm). Prisotna sta bila 2 kirurga, ki sta 

bila oblečena v kirurški plašč, nosila sta sterilne rokavice, masko in naglavno pokrivalo. Vsi ostali v 

sobi smo prav tako imeli pokrivalo in masko. Brez tega sploh nimaš vstopa v kirurško sobo. Na 

splošno z materialom ne varčujejo. Porabi se ogromno kirurškega in pregledovalnega materiala, 

razkužila za roke so nameščena na vsakih 5 metrov, po vseh hodnikih, sobah, boksih. Finci res skrbijo 

za čistočo. 
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Drugi teden – Pia: 

Ta teden sem bila na kliniki za male živali Käpälämäki. Delo veterinarskega tehnika je precej podobno 

kot v Sloveniji, razlikujejo pa se načini opravljanja posameznih zadolžitev. 

Veterinarski tehnik je zadolžen za skrb za paciente, nastanjene v hospitalu. Večina operacij in 

posegov poteka v dopoldanskih urah. Ko veterinar s posegom zaključi, je tehnik zadolžen za 

ekstubacijo, aplikacijo tekočine i/v, ogrevanje in oskrbo živali s kisikom. Veterinarski tehnik nato sam 

ali s pomočjo še enega tehnika žival prestavi v boks v hospitalu. Boks je podložen z nedrsečo podlago, 

na katero tehnik po potrebi položi še odejo in grelno blazino, s čimer pripomore k ohranjanju 

fiziološke telesne temperature živali. Njegova naloga je tudi skrb za lastnino lastnika živali: tako mora 

paziti, da so na osebnem listu živali (neke vrste kartoteka, ki jo po enem dnevu zavržejo) navedene 

vse stvari (ovratnica, povodec, oprsnica, plašček ...), ki jih je lastnik živali pustil na kliniki. Živali so v 

hospitalu nastanjene minimalno 2 uri, najraje pa še nekoliko dlje, saj je s tem omogočen lažji nadzor 

in hitrejša pomoč ob morebitnih zapletih po anesteziji. Ko lastnik pride iskat svojo žival, se z njim 

najprej pogovori veterinar, ki mu da nasvete za nadaljnjo oskrbo in mu omeni morebitne 

postoperativne rutinske preglede v naslednjih tednih. Veterinarski tehnik medtem odstrani kanilo in 

žival vrne lastniku. 

Poleg tega so tehniki zadolženi za nadzor anestezije, pri čemer morajo izpolnjevati natančne 

anestezijske zapisnike. Vanj zabeležijo podatke o pulzu, frekvenci dihanja in krvnem pritisku, poleg 

tega pa zapišejo tudi nastavitve anestezijskega aparata in ventilacijske naprave. Med samo operacijo 

nadzirajo tudi tekočinsko terapijo. Če veterinar potrebuje sterilnega tehnika, mora vsaj en tehnik 

ostati nesterilen in nadzorovati anestezijo in ostale naprave ter izpolnjevati veterinarjeva navodila. 

Veterinarski tehniki delajo tudi v laboratoriju, kjer opravljajo krvne, urinske in koprološke preiskave in 

v ordinacijah pomagajo fiksirati žival, odvzeti kri in vstaviti kanilo. Med rentgenskim slikanjem držijo 

žival na mestu in pogosto celotno slikanje opravijo sami. Že pred operacijami nanje pripravijo živali. 

Veterinar žival sedira, nato pa ji veterinarski tehnik vstavi kanilo, jo intubira in aplicira potrebna 

zdravila. 

Skozi celotno opravljanje vseh nalog pogosto menjajo rokavice in si po vsaki menjavi razkužijo roke. 

Rokavice nosijo tudi ob ravnanju s čistilnimi sredstvi. Njihovi kirurški seti so zapakirani najprej v papir, 

nato pa še v plastično vrečko. Vsak stik z živaljo poskusijo opraviti čim bolj varno, če je potrebno, žival 

raje sedirajo.  
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Tretji teden – Isabela: 

Kot so že Zala, Maša in Pia omenile, sem tudi jaz opazila kar nekaj stvari, ki se razlikujejo od našega 

načina dela. Nekaj izmed teh razlik je strogo razkuževanje in umivanje. Če zamenjamo prostor, si 

moramo zamenjati rokavice. Razkužujemo vse, česar se je žival oziroma pacient dotaknil. Nagobčnike 

operemo in razkužimo po vsaki uporabi. Za termometer imajo posebne plastične vrečke, ki 

omogočijo, da termometer ostane čist in ga nato še razkužimo. Vso opremo in instrumente po 

določenem zaporedju namakamo v čistilih in razkužilih, šele nato gredo v avtoklav. Pri operacijah ima 

veterinar sterilni plašč, rokavice in kapo. Komprese so veliko večje in vsa sterilna oprema je za 

enkratno uporabo. Operacije so daljše in rezi pri operacijah so vidno večji. 

Na kliniki sem pripravljala pripomočke za jemanje krvi, pripravila operacijsko sobo, delala urinske 

preiskave, razkuževala prostore, mize. Kadar je bila žival sedirana, sem lahko vstavljala kanile, 

pripravila infuzijski sistem, med operacijo spremljala pacienta in pisala anestezijski protokol. Živali 

sem tudi fiksirala, ko je bilo potrebno, krajšala kremplje in čistila ušesa. Pomagala sem fiksirati živali 

med ultrazvoki in rentgenskim slikanjem. Rentgensko slikanje in ultrazvok sta zelo pogosti preiskavi, 

ki jih opravljajo na kliniki, zato je pomembno, da veterinarski tehnik zna pripraviti pripomočke in žival 

ustrezno fiksirati. 
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Prosti čas: 

Med vikendom in v prostem času smo si ogledale dva čudovita otočka Seurasaari in Suemenlina. Šle 

pa smo tudi na enodnevni izlet v Talin. Sprehodile smo se po živalskem vrtu in si ogledale tudi Sea 

life. Odpravile smo se tudi na razgledno točko, s katere smo imele lep razgled na mesto. Da ne 

pozabimo omeniti čudovitih večernih sprehodov po centru samega mesta. V Helsinkih pa smo sedaj 

že čisto 'domače'. 
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Z izmenjavo smo vse zelo zadovoljne, saj smo pobližje spoznale novo kulturo in ljudi, način dela, 

drugačne metode in pripomočke ter nove primere na veterinarskih klinikah. Pridobile smo kar precej 

praktičnega znanja. Izkušnja je res nepozabna! 

Moi moi! 

Isabela, Maša, Pia, Zala 

 

 

 


