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TRNOVSKA VAS / V VETERINARSKI AMBULANTI ŽAK: 

Prva traheotomi;a na teletu 
Na območju Upravne enote Ptuj smo poleg .štirih obstOječih 
veterinarskih ambulant konec lanskega novembra dobili še 
peto: kmetom iz Trnovske vasi in okoliških krajev se je ure· 
sničila dolgoletna želja, saj so končno tudi oni dobili svojo ,'e
terinarsko ambulanto. V prostorih ZdravstYenega doma v 
Trnovski \'8si jo je po 20 letih nabiranja izkušenj v veterinar
ski bolnišnici v Ptuju uredil in odprl veterinar Aleš Korent, 
dr. vet. med. 

V veterinarski ambulanti ŽAK, 
kar je kratica za "Živinozdrav
niška ambulanta Korenr", se na 
okoli 90 kvadratnih metrih raz· 
prostirajo lepo urejeni prostori za 
ambulantno in terensko vc:terino. 
V njej so redno zaposleni trije ve
terinarji in veterinarski tehnik; 
poleg lastnika Aleša Korenr.a še 
veterinarja Robert Mikuž in Vit· 
ko Rosič - vsi trije so doktorji ve
terinarske medicine, ter veteri
n=ki tehnik Gregor Lačen. Nji· 
hova dejavnost je usmerjena v ku
rativo in preventivo, skrbijo pa 
tudi za reprodukcijo domačih 
živali. 

Obiskali smo jih prej!nji teden, 
a ker smo v ambulanti našli le pri
jazno zdravstveno administrator
ko, ki nam je povedala, da so vsi 
na terenu, smo se odpravili za nji
mi Na kmetiji Franca Mohoriča 
v Trnovski vasi 33 smo našli last
nika ambulante Aleša Korenra, ki 
se je ob asistenci veterinarskega 
tobruka Gregorja Lačna ukvarjaj z 
negovanjem mladega !tirinožnega 
bolruka • okoli 250 kg težkega 
bikca, ki so ga prejšnji dan rešili 
skoraj gotove smni. 

uspela. če ne bo prišlo do zaple· 
tav, je pričakovati, da bo po inten
zivni antibiotični terapiji oteklina 
žrela kmalu popustila, tako da 
bOdo traheotubus lahko odstranili 
in štirinožni bolnik se bo lahko 
zdrav pridružil vrstnikom v hle
vu. 

M.Ozmec 

Lastnik je namreč sporočil, da je 
opazil izredno težko dihanje in 
duknje živali, veterinar pa je ob 
pregledu ugotovil akutno ali pre
cej močno vnetje vratnega dela ter 
zvišano temperaturo, ii val se je 
dušila. Ker je kazalo zelo slabo, 
sta po lastnikovi privolitvi veleri
narja Al~ Korent in Robert 
Mikuž kar v hlevu opravila tra· 
heotornijo. To je nujen kiI11Iiki 
poseg, s katerim sredi vratu ki
rurško odprejo sapnik in z vstavit-

Zadovoljen kmet Franc Mohorič (levo) sredi svojih živali v 
pogovoru z veterinarjem Alešem Korentom (desno) ln 
veterinarskim tehnikom Gregorjem Lačnom. Foto: M. 

vijo traheotubusa - zavite kovin-


