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Exoclinic - Clínica veterinária de aves e exóticos

Na miejsce praktyk wybrałam klinikę zajmującą się szeroko pojętymi egzotykami - 
głównie ptakami, gadami, królikami gryzoniami, jeżami i fretkami.

Do moich zadań należało m.in. asystowanie przy zabiegach, podawanie leków czy 
opieka nad szpitalnymi pacjentami. Uczyłam się pobierania krwi od różnych 
gatunków, przeprowadzania badania klinicznego czy czipowania zwierząt.

Kilka razy dostaliśmy też tematy, na które musieliśmy poszukać informacji, by 
następnie wziąć udział w dyskusji lub “clinical case” do rozwiązania.



Pacjenci :)





Do kliniki przychodziłam od poniedziałku do piątku 
(10H-19/20H) w co drugą sobotę  (9H-14H); Wówczas 
miałam wolne popołudnie w inny dzień. W godzinach 
13-15 mieliśmy przerwę na lunch.

Klinika znajduje się w Alges, dokąd z centrum Lizbony 
można sprawnie dojechać komunikacją miejską. 
Osobiście korzystałam z pociągu.

W klinice zatrudnionych jest 5 lekarzy + kilku 
dodatkowych pracowników.

W trakcie mojego pobytu praktyki odbywała również 
jedna osoba z Polski i cztery z Rumunii :)



LIZBONA

W tym mieście trudno się nie zakochać :)

To, co najbardziej mi się spodobało, to 
otwartość, wielokulturowość i brak 
pośpiechu. A także pogoda - w ciągu 2 
miesięcy mojego pobytu tylko raz 
zobaczyłam deszcz!

W Lizbonie przebywa bardzo dużo 
studentów i praktykantów w ramach 
programu Erasmus+.



Czym jeszcze urzekł mnie pobyt w tym mieście?



Lizbona to piękne widoki



Doskonałe miejsce do nauki surfingu



Niesamowite oceanarium



Najlepsze słodkości
na świecie 

- pasteis de nata



Przepiękne okoliczne plaże

Praia do Ribeiro do Cavalo



Praia da Ursa



Okazja do ciekawych wycieczek i niezapomnianych przeżyć

Sintra - dla wielbicieli zamków i pałaców



Setubal - obserwacje delfinów



Evora - skok ze spadochronem



Ale przede wszystkim: Lizbona to ludzie :)





Będąc w Lizbonie warto też odwiedzić inne zakątki Portugalii

Wśród osób przebywających na Erasmusie najbardziej popularnymi kierunkami 
wypraw były:
- Azory
- Porto
- Algarve

Osobiście nie miałam zbyt wiele wolnego na dalsze wycieczki. Ale po ukończeniu 
praktyk udało mi się na kilka dni pojechać do Algarve :)



Algarve







Zdecydowanie polecam Lizbonę
(i generalnie Portugalię)

wszystkim studentom zastanawiającym się 
nad kierunkiem wyjazdu z Erasmus+ :)



I polecam również Exoclinic 
wszystkim studentom weterynarii 
zainteresowanym niecodziennymi 

pacjentami



OBRIGADA!


