ERASMUS+ PRAKSA, USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU V TUJINI
Lokacija: Cork (Irska)
Termin: 9. 10. – 24. 10. 2021

DAN KO SE JE VSE ZAČELO (9. oktober 2021)

Izjava dneva: »Lej k je zelen, kok dobr, pa še detlco ma ozad.« (letalo)
Iz Ljubljane smo se ob 7:00 zjutraj odpravili proti letališču Marko Polo blizu Benetk. Med
vožnjo so nam pot krajšali mafini, ki so jih spekli Anjini prijatelji kot darilo za odhod. Med
potjo smo v Sežani pobrali še našo sošolko in se odpravili na tri urno vožnjo. Pot smo
nadaljevali s pohodom po letališču (in se vmes nekajkrat zgubili), nato pa smo našli pot do
letala. Letalo se nam je zdelo zelo lepe barve. Leteli smo dve uri in vmes napolnile telefon s

slikami razgleda, tako da smo dobile obvestila o polni shrambi. V Dublinu smo pristali in se
ponovno zgubili. Končno smo našli pot do avtobusa, ki nas je nato odpeljal do mesta Cork.
Tam nas je pričakala naša Irska prijateljica, gospa Derval, ki nam je na kratko povedala nekaj
o mestu in nas peljala do taksija. Taksist je bil zelo zgovoren in prijazen, kar se nam je zdelo
zelo lepo. Veselje se je končalo ob pogledu na račun (hec).
Pred hiško smo se igrali lov na zaklad. Glavna nagrada so bili ključi od hiške. Razporedile smo
se po sobah in nato začele z pripravo večerje. Glavna jed je bila specialiteta naše glavne
kuharice Zoje.
Naša prijazna profesorica se je na koncu ponudila, da bo pomila posodo. Iz spoštovanja do
nje ji nismo nasprotovale. Po večerji smo se igrale karte , sedaj pišemo blog, nato pa nas čaka
objem tople postelje.
Pa lahko noč,
Vaše Irske tete

FOTOGRAFIRANJE V COPHU: 2. dan
Izjava dneva: » uuu lej bar, moj nov najljubši bar.«

Danes smo se zbudile spočite in naspane, okoli osme ure in takoj začele načrtovati današnji
dan. Skupaj smo pojedle zajtrk in se nato okoli 10. ure peš odpravili do mestnega središča,
kjer smo se samo enkrat izgubile pri iskanju železniške postaje. Hitro smo kupile karte in se
vkrcale na vlak.

Našo mirno vožnjo je prekinil krik naše profesorice » omgg tjulni«, za trenutek smo bili
zmedeni, ko pa smo čez okno videli kako se tjulnji sončijo na obali smo bili vsi enako
navdušeni.

Hitro smo prispeli na našo končno destinacijo: Cobh. Ogledali smo si mesto in med tem
naredili kar nekaj 100 fotografij, čudovitih barvnih hiš, katedrale in mesta.

Po lepe vendar dolgem sprehodu pa smo postale malo lačne in pričele z iskanjem kar se da
dobre restavracije ali lokala, kjer bi lahko poskusile kakšno značilno irsko jed. Naletele smo
na italijansko gostilno, kjer smo jedle tradicionalno irsko jed fish & chips, bilo je res okusno.

Po kosilu pa smo se počasi začele vračati proti železniški postaji in se vmes ustavile v parku in
rahlo posončile, nato pa nadaljevale pot. Vkrcale smo se na vlak in na poti v Cork ponovno
videle tjulnje in posnele nekaj fotografij. Po prihodu v Cork smo se malo sprehodile skozi
mesto in obiskale nekaj trgovin ter občudovale pogum ljudi v kratkih hlačah.
Po ogledu smo se odpravile na avtobusno postajo in se z avtobusom odpeljale proti domu in
trgovini. Naše nakupovanje se je začelo zelo pustolovsko in adrenalinsko saj smo zato, da bi
prišle do željenega cilja plezale čez ograjo in bile glavna atrakcija ljudi v trgovini.

Nakupile smo vse potrebno in se nato po isti poti čez ograjo odpravile domov. Na poti
domov smo se še malo posladkale z kupljenimi bomboni, doma pa si pripravile večerjo in se
po zoom-u slišale z našo irsko mamo, ki nam je povedala še zadnja natančna navodila glede
dela na naših klinikah in informacije o prevozih. Večer smo zaključile zaključile s pisanjem
našega bloga in sočnimi pogovori. 😉
Sedaj pa samo še upamo, da se jutri na poti do naših ambulant ne izgubimo. Zaželite nam
srečo.
Lahko noč.
Vaše irske tete

PRVI DAN V AMBULANTI: 3.DAN
Izjava dneva: » a js stojim na pravi strani ceste«
Danes smo se po mnogih prespanih budilkah zbudile ob 6.30 in se pripravile na naš prvi dan
na klinikah. Skupaj smo se odpravile do avtobusne postaje in se odpeljale do centra mesta,
kjer smo se vse z težkim srcem odpravile na svoj avtobus.
V ambulanti smo spoznale svoje nove sodelavce in delovno okolje. Prvi dan so nam pokazali
kako delo v ambulantah poteka in kakšno delo bomo opravljale. Delovni čas se je precej hitro
iztekel in po končanem delu smo se vrnile v center mesta Cork, kjer smo se vse zbrale in
skupaj odšle na kavo ter obiskale nekaj trgovin v mestu, razen Pika, ki je ta čas uživala v
svojem zasluženem sladoledu, ki si ga je pridobila prvi dan v Corku s svojim odličnim
spominom. Po raziskovanju mesta smo hitro postale lačne in se odločile da se vrnemo do
našega bivališča, kjer smo si skupaj skuhale večerjo. Ko smo pojedle in pospravile smo
poklicale svoje starše, in jih obvestile da se zabavamo in da smo po prvem dnevu dela v
ambulantah še vedno žive in zdrave, vsaj upamo tako.
Večer smo zaključile z remi turnirjem v katerem je bila sreča nekaterim veliko bolj naklonjena
kot drugim. Kompromisno pa smo Zoji prepovedale nadaljnje igranje remija. 😊
Lep pozdrav, Irske tete.

DRUGI DAN V AMBULANTAH – 4. dan
Stavek dneva: »bolj angleško ne gre.«
Dan smo kot po navadi začele z jutranjimi budilkami in počasnim vstajanjem iz postelje.
Počasi smo se preoblekle, pripravile vse potrebne stvari in se odpravile na avtobus. Z

avtobusom smo se nato odpeljale do mesta, kjer smo prestopile vsaka na svoj avtobusi in se
odpravile vsaka v svojo ambulanto.
Ker vsaka izmed nas prakso odpravlja v svoji ambulanti, mislimo da je danes čas da vam o
svojem dnevu pove prva irska teta:
»Dan sem začela z rahlim 3-minutnim zamujanjem zaradi zamude avtobusa, na kar nisem
ravno najbolj ponosna. V ambulanti sem se najprej preoblekla v delovna oblačila nato pa

pričela z delom. Opravili smo zobni poseg na starejši jack rusell terierki, opravili nekaj krvnih
preiskav, opravili kastracijo mladega psa, opravili in opravili čiščenje ušes.
Moje delo je bilo pomoč pri pripravi operacijske dvorane, skrb za živali po anesteziji,
pospravljanje stvari po posegu, nadzor nad dihanjem in merjenje utripa pri psu med zobnim
posegom, sprehajanje psičke, ki je v ambulanti že nekaj dni zaradi težav z ledvicami, pomoč
pri pospravljanju zaloge novih zdravil in barvanje vzorca vsebine iz ušesa. Dan sem zaključila
s čiščenjem boksov nato pa se z avtobusom odpravila domov.«

Ko smo se vrnile domov in rešile profesorico, ki smo jo (po nesreči😉) zaklenile v hišo), smo
si s puncami pripravile nekaj za jest, se malo pogovarjale, vsaka je povedala kako je potekal
njen dan in pa seveda ne moremo brez rahlega opravljanja in smeha.
Zvečer smo se odpravile na nočni ogled mesta, moramo reči da je mesto res prelepo tako
podnevi kot ponoči. Sedaj pa je čas da se počasi odpravimo spat. 😊
Lahko noč,
Vaše irske tete

140+ 😉

5. DAN: NOV DAN NOVA ZELENA
Stavek dneva: »Zakaj majo koši tle tok mejhne lukne?!«
Kot je že naš običaj, smo se tudi danes počasi prebudile (danes že po 2. budilki😉),
prečekirale telefone, oblekle in odhitele na avtobus do centra. Tam smo po obisku trgovine

in opazovanju zelenih uniform, avtobusov, avtomobilov in še marsičesa zelenega odšle na
avtobuse do ambulant.
Ker vsaka opravlja prakso na drugi ambulanti, boste danes lahko brali o prigodah na mačji
kliniki, kjer dela 2. irska teta.

»Ker je bila tudi danes na cesti norišnica, sem dan začela z nekaj minutno zamudo (še dobro,
da so Irci tako prijazni, da vedno rečejo da ni problema). Takoj ko sem prišla so mi povedali,
da imamo danes na kliniki mladička, ki ga je nekdo našel ob cesti. Mucek se nam je vsem
malce zasmilil, saj mu je iz nekoliko oteklega smrčka lila kri, zato smo ga še posebej razvajali.
Hranili smo ga z mlekom, ga zavili o odejo (burito style) in ga cel dan crkljali. Nato smo nekaj
mačkam odvzeli vzorce krvi in urina in jih testirali, nato pa si vzeli odmor za kavo in čaj,
zraven pa smo jedli še včerajšnjo torto in brownije, ki jih je spekla veterinarka (bil je njen
zadnji dan na kliniki). Sledil je še en zobni poseg, nato pa je v ambulanto prišel precej dobro
rejen mačkon, kateremu je veterinarka postavila sum na astmo. Po še nekaj pregledanih
pacientih je sledil še en daljši odmor za kosilo, po katerem je kot navadno sledilo še nekaj

opravljanja in zanimivih tem za pogovor. Po kosilu smo opravili še nekaj sterilizacij in
pregledov potem pa se je delovni dan počasi zaključil.«

Po zaključenem delu v ambulantah smo se ustavile še v centru mesta, kjer smo se srečale s
profesorico odpravile v trgovino, kjer smo nakupile spominke zase in za naše bližnje
(pokupile smo pol trgovine😊). Nato pa smo se odpravile domov, saj nam je Juna že
pripravila kosilo (za užent!). Po kosilu/večerji smo se pogovarjale o naših dneh, nato pa se je
začela nova partija kart, v kateri je Zoja spet dominirala, profesorica pa počasi izgubljala voljo
do igranja. Sedaj pa nas loči le še nekaj minut do sestanka na Teamsu z našimi sošolci. Po
sestanku pa se bomo počasi odpravile spat.
Lahko noč,
Vaše irske tete <3
220+ 😉

6. DAN: ZADNJI DAN S PROFESORICO
Izjava dneva: »Moj zajc bo umru.« »Pika, vsi umiramo.«
Dan smo začele zelo uspešno. Zaspale smo in se zbudile šele čez pol ure, a na
našo srečo (ne vemo kako), nismo zamudile. Danes vam bo predstavila svoj dan
v Animal Care Hospital naša tretja irska teta.
»Že takoj ko sem prišla v ambulanto so me v kletki pričakale tri mlade mačke.
Veterinar jim je apliciral anestetik in začela sem s pripravo na sterilizacijo. Ker
uporabljajo na Irskem nekoliko drugačne tehnike, mi je veterinarka pokazala
kako in kaj naj naredim. Drugo in tretjo mačko sem pripravila sama. Čez dan
sem pomagala s pripravami na operacije, pospravila in počistila sem po

operacijah, fiksirala sem živali med pregledom in se spotoma seveda še kaj
novega naučila.
Najzanimivejši del dneva je bilo opazovanje akupunkture. V ambulanto je prišel
desetletni labradorec s kronično bolečino v kolkih. Na moje presenečenje je
pes med postopkom užival, saj akupunktura preusmerja bolečino. Po dvajsetih
minutah je veterinarka igle vzela ven.

Pred odhodom sem na sterilizacijo pripravila še dve mački in se odpravila na
pot domov. V centru mesta sem se po naključju srečala s profesorico. Skupaj
smo šle do hiške kjer smo skupaj s še dvema sošolkama počakali ostali dve. Ko

smo se vse zbrale, smo šle v kitajsko restavracijo in v Aldi. Po večerji smo igrale
karte in se pogovarjale o svojem dnevu.

280 😊

7. DAN: DAN ŽALOVANJA
Izjava dneva »js mam drgač izpit za pešce narjen vi pa ne, sam tolk!«
Danes se je naš dan začel malo drugače. Skupaj smo se zbudile okoli pol 7 ure, saj smo se odločile, da
bomo z zajtrkom presenetile našo profesorico, ki se je danes odpravila nazaj domov. Pripravile smo
palačinke in pri tem naredile manjši karambol v kuhinji. 😉

Kar hitro je prišel čas odhoda na naša delovna mesta zato smo hitro pojedle in se odpravile na
avtobus.

Danes vam bom svoj dan opisala 4. irska teta. V ambulanto sem prispela ob 9.30 in pričela z jutranjim
pospravljanjem nastanitvenih boksov, hranjenjem in sprehajanjem hospitaliziranih živali. Po
rutinskem jutranjem delu so naš že čakali prvi pacienti za operacije.
Prvi sta bili na vrsti dve kunki, ki smo jih sterilizirali, na to pa smo sterilizirali še brejo mačko. Med
posegom sem skrbela, da je bilo z živalmi vse v redu ter, da sem jim injicirala vse potrebna
protibolečinska sredstva.

Po operacijah smo skupaj s sodelavkami pospravile operacijsko sobo, po tem pa sem novemu
pacientu vstavila kanilo.
Preden sem se odpravila iz ambulante smo naredili še rentgensko sliko zlomljene noge pri psički.
Mojega delovnega časa je bilo hitro konec in že sem se odpravila proti avtobusni postaji, od katere
sem se odpeljala, do mestnega središča in nato nazaj v hišo, kjer smo skupaj z puncami skuhale
večerjo in se nato odpravile po večernih nakupih.

Ker nas jutri čaka naporen dan smo se po partiji remija hitro odpravile spat.
Lahko noč, vaše irske tete.
P.S. profesorica pogrešamo vas. <3
336 😊

8. DAN: »ZDEJ K SM VIDLA KLIFE PA LAH UMREM.«
Stavek dneva: »oh, prjatu, nas Slovencev pa ne boš z jamami impresioniru, se bo treba mal
bol potrudit«
Oblačno soboto smo začele enako kot vsak dan do sedaj. Se pravi, vsaj pol ure kasneje kot
smo imele v planu. Hitro smo se odpravile do mesta, kjer nas je že čakal avtobus, s katerim
smo se odpravile na izlet proti Moherjevim klifom. V pravem veterinarskem duhu smo na tri
urni vožnji z navdušenjem pozdravile vsako kravo, ovco, osla in konja, ki smo jih videle na
poti. In teh definitivno ni bilo malo (se iskreno opravičujemo vsem sopotnikom, ki so morali
poslušati krike. Za naslednjič priporočamo, da kot obvezno opremo prinesejo slušalke).

Dobro, da je vožnja minila zelo hitro, saj bi v nasprotnem primeru našo Anjo od pričakovanja
in navdušenja kar »pobralo«. Kljub vsemu veselju, pa smo po prihodu na klife najprej okoli
začele iskati stranišče, ki smo ga skupaj s trgovinicami in razstavo našle vgrajenega v goro.
Pogled na najbolj priljubljeno Irsko naravno znamenitost nam je s svojo veličastnostjo vzel
dih in (čeprav je to zelo težko verjeti) celo mi smo za nekaj sekund utihnile. Kot pričakovano
pa tišina ni trajala dolgo. Takoj, ko smo prišle k sebi, smo začele s »fotošutingi«, med
katerimi nam je delo močno oteževalo vetrovno vreme. Z vetrom v laseh in nasmehih na
obrazih smo si nadele zelene Irske kape in začele okoli sebe izbirati ljudi, ki so se nam zdeli

najbolj primerni kandidati, ki bi nas nekajkrat (ali pa malo večkrat) slikali in pri tem ne bi
uničili Anjinega fotoaparata.,

Ura in pol je minila čisto prehitro. Na koncu smo morale pohiteti z nakupovanjem spominkov
(čemur pa se kot prave »babe« seveda nismo mogle izogniti) in pri tem skoraj zamudile
avtobus. Naprej smo se odpravili proti pubu, kjer smo si vzele čas za kosilo. S polnimi želodci
hrane smo se spet vkrcale na avtobus. Voznik nas je v zaščiteno območje narodnega parka
odpeljal do »Baby cliffs of Moher«, ki stojijo v središču neokrnjene narave. Seveda nismo
mogle brez še enega »fotošutinga«. Tokrat je izza objektiva stopila tudi Anja, kar pa se ne
zgodi pogosto.

Na poti nazaj proti Corku smo imele v nekaj urni vožnji ravno dovolj časa, da smo pregledale
in se nasmejale vsem slikam. Ko smo prišle domov, smo si vzele malo časa za oddih, potem
pa smo se odpravile na deževni nočni sprehod po mestu.
406+ 😉

9. DAN – BLACK ROCK CASTLE
Stavek dneva: » Kle vs folk zgleda kt irska zastava, oranžni lasi, bela polt pa zelen oblečeni«
Dan smo kot se za nedeljsko jutro spodobi začele z dolgim spancem in valjanjem po postelji
(smo morale nadoknadit še za cel teden 😉).
Ker budilka ni zvonila je naše poležavanje trajalo kar do dvanajstih (upsiii), potem pa je bil
čas da se počasi spravimo pokonci in začnemo z našim dnevom. Pojedle smo zajtrk/kosilo in
se nato odpravile na avtobus,
ki nas je odpeljal do centra nato pa prestopile na avtobus do Blackrocka. Ves čas pa nas je na
našo žalost spremljal rahel dež, kar pa nam vseeno ni uničilo veselja.
Po prihodu z avtobusa smo se po poti ob morju sprehodile do gradu, kjer pa je jasno najprej
sledilo fotografiranje gradu in pa jasno skupinska fotografija, saj pri nas brez tega ne gre. Na
gradu smo si privoščile vročo čokolado in kavo, ter uživale v razgledu, nato pa se odpravile
naprej po poti staremu zapuščenemu gradu.

Med potjo pa smo začele opažati, da poskušajo tudi v Corku ustvariti vzdušje kot v našem
arboretumu volčji potok in postati mednarodna konkurenca (hec hec).

Po lepi poti ob obali smo le prišle do ograje, ki je bila postavljena okoli gradu, ki pa je bila na
žalost zaklenjena, tako da nismo kaj dosti videle. Da bi si izboljšale razpoloženje smo se zato
odpravile na Marina market raziskovat različne okuse. No, ja kot je za nas že običajno smo se
po poti rahlo izgubile in zašle, vendar na koncu le našle pot do marketa.

Vse smo bile naravnost navdušene nad mini stojnicami in grafiti, ki so zapolnjevali stene
skladišča. Sprehodile smo se skozi in se odločile da si privoščimo burittose in pa smoothie
bowl, ki so bili prav zares odlični.

S polnimi trebuščki in kar lepo utrujene smo se odpravile proti centru na avtobus in proti
domu. Sedaj pa hitro pod tuš in spat, saj nas jutri ponovno čaka polno dela v naših
ambulantah.
Lahko noč vsem
Vaše Irske tete <3

10. DAN – NOV TEDEN NA IRSKEM
Stavek dneva: » sej sploh nevem zakaj sm bla dons na šiht k ns je blo sedm…mislm sej sm
velik delala, sam loh bi kdo drug«
Kot do zdaj najverjetneje že veste smo naš delovni dan ponovno začele z jutranjim vsajanjem
in tono budilk, ki kar zvonijo pa nas kar ne zbudijo. Vsak dan se število budilk veča, vendar
nas toplina postelje vedno premami da poležimo še nekaj minut, preden vstanemo in se
podamo v mrzlo jutro. Skupaj smo nato končno le vstale, se preoblekle in pripravile stvari za
delo. Tri pridna dekleta so se hitro odpravile na avtobus, drugi dve pa sva za to rabili pikico
več časa (upsii). Del jutranjega vstajanja pa je bilo danes tudi panično iskanje denarnice, ki
smo jo na koncu le našle in se nato odpravile do postaje kjer smo skupaj stopile na avtobus,
ki nas je odpeljal do centra, potem pa odšle vsaka na svoj avtobus do svojih ambulant.
Ker mislimo, da smo o naših izkušnjah in preživetih dnevih v ambulantah pisale že vse irske
tete je očitno čas, da nam o svojem dnevu ponovno pove 1. irska teta.
» V ambulanti sem se najprej preoblekla v delovna oblačila potem pa kot po navadi pričela z
delom. Dan je bil bolj miren in z malo manj dela vendar vseeno zanimiv. Na kliniko sta zaradi
bruhanja in pa pojedenih rozin prišla dva mlajša psička (samička in samček). Moje delo je bilo
pomoč pri fiksaciji in fiksacija psičkov pri vstavljanju kanile, priprava infuzij, skrb za živali,
čiščenje operacijske dvorane, čiščenje polic in razkuževanje miz, prav tako pa tudi merjenje
srčnega utripa in dihanja pri psičkih, aplikacija kapljic v očesi, pomagala sem tudi pri

rentgenu in pospravljanju zaloge novih zdravil ter hrane. Dan sem zaključila s tehtanjem in
fiksacijo psa pri odvzemu krvi iz jugularne vene, nato pa se odpravila na avtobus, ki me je
odpeljal proti centru.«
Skupaj z dekleti smo se po delu dobile v centru in kot po navadi odšle na rahlo šnofkanje po
trgovinicah, sploh z irskimi spominki in iskale primerna darilca za naše domače. Z busom smo
se nato odpravile na kratek izlet, da bi si ogledale Father Mathew Memorial Fountain, vendar
pa je bila ograja žal zaklenjena tako, da nismo na žalost videle prav nič (no, ja mi pa imamo
res srečo). Z avtobusom smo se zato vrnile do centra, se sprehodile en krog, nato pa odšle
domov. Večer smo zaključile s pogovarjanjem in pisanjem bloga, sedaj pa je čas, da se počasi
pripravimo na spanje.
Lahko noč
Vaše Irske tete

11. DAN: LAČEN SI FUL DRUGAČEN
Stavek dneva: »Well, if something smells…that´s us.«
Danes smo kot po navadi (za spremembo pravočasno in brez zapletov) vstale in se odpravile
na pot do ambulante. Nekatere od nas so danes dobile posebno budilko.
Tako kot vsak dan nam bo danes svoj dan v ambulanti predstavila tretja irska teta:
»Že takoj ko sem prišla v ambulanto me je čakalo veliko dela. Najprej sem šla v prostor
imenovan »cattery« in vsaki mački očistila boks, ji dala hrano in vodo ter zamenjala pesek.
Ker je mačk tam okoli deset mi je to vzelo veliko časa. Na srečo mi je pomagala študentka
Kari.

Po tem je naenkrat potekalo več operacij. Šivali smo mačka, ki ga je napadla lisica, psa smo
slikali z rentgenom, psu smo iztisnili in odstranili cisto, sterilizirali smo več mačk, … Kot lahko
vidite, je bila pri nas prava norišnica. Tako je čas zelo hitro minil, naučila sem se veliko

novega in imela sem veliko priložnosti da se izkažem. Dela je bilo toliko, da sem kosilo jedla
uro in pol kasneje kot po navadi. Po kosilu se je vse umirilo. Pol ure sem božala psičko in jo
mirila, da je lahko veterinarka na njej opravila akupunkturo. Preostanek dneva sem
pospravljala in pripravljala čajčke za uslužbence. Na koncu sem še šla preverit mačke v
»cattery« in počistila kar je bilo potrebno.
Po praksi sem se v centru mesta dobila z preostalimi puncami. Ko smo čakale, da se vse
dobimo, smo preostale raziskovale v trgovinici s spominki. Ko smo se končno zbrale smo šle v
Marina market pojest kosilo/večerjo. Ostale so jedle buritto, jaz pa sem si privoščila
korejskega piščanca. Zojo je tako kot v nedeljo zamikala stojnica s smutiji in si ga je tudi
danes privoščila. Po dolgem dnevu smo šle še v trgovino in nato domov. Zvečer smo se še
pogovorile o našem dnevu in utrujene odšle spat.«

Lep pozdrav, Irske tete

495+ 😉

12. DAN
Stavek dneva: » kristusove gate, a nis še nikol slišala za to«
Kot običajno smo dan začele, kot že vsakega do sedaj z vsaj štirimi jutranjimi budilkami in
počasnim vstajanjem iz tople postelje ( teli koutri so tok fini in topli, da je iz postelje res kar
težko vstati). Počasi smo se preoblekle, pripravile vse potrebne stvari in se odpravile na

avtobus, ki nas je že kot vsak dan do sedaj odpeljal do mesta, kjer smo prestopile vsaka na
svoj avtobus in se odpravile vsaka v svojo ambulanto.

Ker kot že najverjetneje že vsi veste vsaka izmed nas prakso opravlja v svoji ambulanti nam
bo o svojem dnevu povedala naslednja po vrsti izmed irskih tet.
Dan sem kot že vsakega od sedaj začela z prihodom v ambulanto, se preoblekla v delovna
oblačila in pričela z delom. Ena izmed deklet v ambulanti me je danes prav posebno in lepo
presenetila, ko me je na mizici pričakala vroča čokolada ter tako poskrbela za čudovit začetek
dela. Najprej sem pripravila nekaj kletk za pse, ki so kasneje prišli v ambulanto, sestavila in
pripravila sem 2 infuzijska seta, pomagala pri fiksaciji ob ustavljanju kanile, med zobnim
posegom sem nadzorovala dihanje in merila srčni utrip, pomagala sem pri čiščenju
ambulante
(razkuževanje miz, brisanje polic, zlaganje novih zalog zdravil ter čiščenje
kletk). Pri rentgenu sem pomagala pri pripravi opreme, popisovanje podatkov o pacientu in
fiksaciji. Pripravila sem zdravila in prvič vstavila kanilo psu (kr ne morm vrjetttt!!) eni izmed
veterinarskih tehtnic sem pomagala pri tipkanju naročila novih zdravil ter pobarvala še nekaj
vzorcev odvzetih iz ušesa psa. Dan sem zaključila z pospravljanjem in pripravo še zadnjih
stvari za naslednji delovni dan, nato pa se z avtobusom odpravila proti centru Corka.
Skupaj s puncami smo se po končanem delovnem dnevu odpravile domov, kjer nas je že
pričakala odlična večerja. Ko pa smo bile vse site in srečne smo se odločile, daje čas za peko
piškotov, ki jih bomo podarile v ambulantah, kot zahvalo za čudovita dva tedna, ki smo jih

preživele z začasnimi sodelavci. Večer smo zaključile z ogledom filma zdaj pa je čas za tuš in
spanje.

Lahko noč,
vaše Irske tete
600 + 😊

13. DAN – PIŠKOTKI TIME
Stavek dneva: "Good woman."
Čeprav danes ni bil čisto običajen dan, se je tudi ta začel s počasnim zbujanjem ob spremljavi
številnih različnih budilk. Potem, ko smo se končno uprle toplim posteljam in odkorakale iz
hiše. Ker je za nekatere od nas to bil zadnji dan smo se še posebej počasi odpravile do svojih
ambulant, saj smo se želele izogniti slovesu. Danes boste v blogu dobili priložnost, da še
enkrat berete o dogajanju na mačji kliniki.

"Ker sva s prvo irsko teto v zadnjih dneh razvili navado nezdravega prehranjevanja že na vse
zgodaj zjutraj, sva se tudi danes za začetek dneva odpravili v trgovino Centra, kjer sva kupili
piškote in jih pojedli že med nestrpnim čakanjem ba avtobus. Ko sem prišla do ambulante in

se pozanimala o tem, kaj nas čaka, sem hitro ugotovila, da bo danes naporen dan. V
hospitalu je na poseg čakalo že kar nekaj muck. Začeli smo z dvema razčesavanjima in
britjima mačk (gromming). Kmalu je sledil krajši odmor za kavo, ob kateri smo s sodelavci
pojedli piškote, katere smo s puncami spekle prejšnji večer (vsi so jih pohvalili ;)). Nato so
sledili še nekoliko napornejši posegi. Eden od teh posegov je bila odstranitev očesa pri
mačku, ki je že od rojstva bil slep na eno oko. Operacija je trajala skoraj 2 uri in bila zelo
krvava in zanimiva.

Sledil je še zobni poseg in nekaj cepljenj, potem pa je kmalu nastopil še daljši odmor, med
katerim so mi čas krajšali naši hospitalizirani mucki, ki se ne morejo upreti crkljanju in
igranju. Po odmoru je sledilo še nekaj rutinskih pregledov in kastracij, ter sterilizacij. Ker sem
vedela, da se moj čas na ambulanti hitro končuje sem ves dan imela grenek priokus. Ko mi je
veterinarka povedala, da je mojega delovnega dne konec, je sledil najtežji del moje prakse. Z
vsemi sodelavci smo se poslovili in dogovorili, da me ob morebitni vrnitvi na Irsko tukaj
vedno čaka prijetno delovno mesto. Preden sem odšla, mi je veterinarka poklonila še darilo,
katerega mi nikakor ni dovolila odkloniti, nato pa sem še zadnjič slišala besede, ki sem jih v
teh dveh tednih slišala kar pogosto: "good woman". S težkim srcem sem nato zapustila

ambulanto in se odpravila do avtobusne postaje. Celo pot po hribu navzdol sem v grlu čutila
ogromen cmok, saj mi je šele takrat postalo jasno da zares odhajam."

Po tem napornem dnevu, smo se s puncami dobile v mestu, ker smo najprej nekaj časa
občudovale pevca v centru mesta, nato pa se odpravile domov in pojedle kočerjo

(kosilo+večerja). Po večerji je sledil še kratek nočni sprehod po mestu in ponovno nočna
peka piškotov, zdaj pa se bomo kmalu spet zavile v naše tople odeje in zaspale.

Lahko noč,
Vaše Irske tete

678 + 😊

14.DAN: Zadnji dan v Corku
Stavek dneva: » lej tu, ta profil, pljunu ti isti Julij Cezar«
Danes sta pika in manca zgodaj vstali in se odpravile na svoj poslovilni dan na svojih delovnih
mestih, ker smo Anja, Juna in Zoja to opravile že včeraj smo si privoščile malo daljši spanec in
se zbudile nekoliko kasneje. Ko smo se naspale smo hitro zavihale rokave in kot prave
gospodinje skupaj pospravile našo hiško, oprale perilo in spakirale stvari.
Svoj zadnji delovni dan na Irskem vam bo opisala 5. Irska teta:
"Ker mi gre zamujanje v stilu očitno zelo dobro, sem tudi danes nekaj minut zamudila. še
dobro, da kuham zelo dobro kavo, da mi sodelavci ne morejo zameriti. Cel dan sem
poskušala čim manj razmišljati o tem, da je to moj zadnji dan in da po vsej verjetnosti svojih
sodelavcev ne bom več videla. Zjutraj sem očistila boks psički Mii, ki je hospitalizirana že več
kot en teden, a se njeno zdravje ne izboljšuje. Skozi dan sem pomagala veterinarjem s
fiksacijo živali med pregledi in cepljenji, vstavila kanilo, nekajkrat odvzela kri med sterilizacijo
mačke pisala anastezijski protokol, pripravila psičko na sterilizacijo in asistirala pri operaciji
odstranitve tumorja pri psu. Predvsem pa sem se cel dan trudila, da ne bi razmišljala o tem,

da sem tukaj zadnjič. Ko se je bližal konec mojega delovnega dne, so me sodelavci presenetili
z mafini in voščilnico. Med skupnim pitjem kave in čaja sem jim tudi jaz razdelila svoja darilca
s piškoti, ki sem jih pripravila prejšnji večer. Seveda slovo ni šlo brez nekaj pretočenih solz,
poslovilnih govorov, objemov in obveznim poslovilnim crkljanjem štirinožnih sodelavcev.

Po delu smo se s puncami dobile v centru in ker smo postale lačne smo se odpravile proti
marina marketu na kosilo, pred tem pa smo si v mestu ogledale English market nad katerim
smo bile zelo navdušene saj smo videle raznovrstno ponudbo svežih in domačih irskih
izdelkov ter veliko drugih zanimivih stvari. Kasneje smo se z avtobusom nato zaradi lakote
odpravile na naš že tako dobro poznani in preljubi Marina market. Naročile smo si nekaj res

odlične hrane, poslušale nekaj dobre glasbe in uživale ob jazz ritmih gospoda, ki je igral na
saksofon.

Ker je bilo že kar pozno smo se nato odpravile domov in po poti uživale ob glasbi uličnih
umetnikov. Doma smo imele naše večerne pogovore ter do konca spakirale in pripravile
stvari za jutrišnji odhod. Zdaj pa je čas da gremo počasi pod tuš in spat, saj nas jutri čaka
zgodnje vstajanje.
Lahko noč
Vaše Irske tete

15. DAN – ADIJO CORK, KE SI DUBLIN
Stavek dneva: »omg a čmo en kaktus sunt za spomin, sam kaj k ga ne mormo na letalo
prešvercat, k lahku pilota zaštihaš«.
Dan smo začele z zgodnjim vstajanjem, zbudile smo se kar ob sedmih, ampak še vedno tri
budilke prepozno, kot je v našem stilu. Hitro oziroma ne počasi, smo se skotalile iz postelje in
se preoblekle in za spremembo izjemoma danes pospravile posteljnino. Dokončno smo
pospravile in očistile še zadnje detajle v hiški, napisale prijazno sporočilo našim naslednikom
ter gospodarici hiše, nato pa naredile še zadnjo skupno fotografijo (žal brez naše profesorice
Alje) v našem ljubkem in preljubem začasnem domovanju. Hitro smo se spravile iz hiše,
zaklenile vrata in nato ugotovile, da ne znamo odpreti sefa za ključe in se zato zamudile še za

nekaj deset minut, kar je našo po navadi zelo potrpežljivo Juno pripeljalo skoraj do rahlega
živčnega zloma (brez skrbi, še ved smo vse cele, saj nas ima preveč rada).

Hitro smo se odpravile na avtobus do centra, ter nato čez most do naše končne postaje in
medkrajevnega avtobusa, ki nas je odpeljal v proti Dublinu. Med vožnjo smo kar pošteno
nadomestile čez teden izgubljeni spanec in malo občudovale čudovito okolico in jasno vse
živali po poti (kravice šarole in limuzin). Ko smo prispele v Dublin smo najprej odhitele do
našega hostla in se udobno namestile, potem pa se kot prave turistke z našo fotografinjo
Anjo odpravile na kosilo in nato ogled mesta, seveda pa kot po navadi ni šlo brez obiska gift
shopa.

Ogledale smo si nekaj katedral, Dublin castle in prečudovit park, ponovno posnele nekaj fotk
(miljon), potem pa se odpravile na zasluženo sladico (tortico in milk shake), ki je bila res
odlična.

Sedaj pa je čas da se počasi vrnemo v naš hostel in odidemo spat saj nas jutri ponovno čaka
zares zgodnje vstajanje, tokrat sam z eno budilko (upajmo), da ujamemo naš avtobus in
jutranji let nazaj proti domu.

Lahko noč vsem
Vaše Irske tete

725 + 😊

