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Aktualizacja:

15 sierpnia 2018

MELISA po dwóch operacjach (obydwie odbyły się w latem 2017 roku) i zakończonej w lutym
2018 r. rehabilitacji, nadal przebywa w hoteliku dla psów. Po tym co przeszła nie mamy
sumienia przywozić jej do schroniska, przecież nie po to przeszła taką trudną drogę, by wracać
do punktu wyjścia. Jak możesz pomóc Melci?
1. Adoptując ją - aby wreszcie poznała, czym jest dom, bo nigdy prawdziwego nie miała.
Najlepszy byłby dom, w którym jest już pies, bo świat zwierząt jest dla Melisy bardzo ważny.

2. Współfinansując pobyt Melisy w hoteliku.
"Schron" Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Milanówku
ul. Stawy 1A, 05-822 Milanówek
Numer konta: 47 1020 1055 0000 9302 0359 3308 (w tytule przelewu prosimy wpisać
"darowizna dla Melisy"). Z góry dziękujemy!
kontakt:
Jeśli chcesz adoptować Melisę, skontaktuj się z Asią tel: 668 582 987, e-mail:
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asia.schronisko@gmail.com

****

7 lutego 2018

Leczenie i rehabilitacja Meliski dobiegają końca. Udało się ja postawić na łapki - dzięki Wam i
Waszemu wsparciu. Ale musimy mieć do Was jeszcze jedną prośbę. Bardzo martwimy się
koniecznością powrotu Melki do schroniska... Za nic nie chcemy, aby musiała wrócić. Nie ma
już śladu po dawnym lękliwym psie - jest otwarta, spragniona miłości sunia, która kocha
towarzystwo innych zwierzaków.

Udało się wyleczyć jej łapki, udało się ją oswoić, zostaje już tylko i aż znaleźć jej prawdziwy
kochający dom. Pomożecie?

****

5 września 2017 nasza cudowna podopieczna Melisa wróciła do hotelu „Rudy Pies” po drugiej
operacji. Tym razem lekarze z kliniki VetCare zajęli się lewym stawem biodrowym. Po kilku
dniach wolnego związanego z gojeniem się rany po zabiegu Melisa zgłosiła gotowość do
kolejnej, miejmy nadzieję że już ostatniej pooperacyjnej tury rehabilitacji.

Październik minął jej na intensywnym naświetlaniu laserem „naprawionego” lewego stawu, a
następnie rozciąganiem go do granic możliwości pacjentki, możliwości które z zabiegu na
zabieg powolutku, ale systematycznie rosną. Jak na kolejną część rehabilitacji reaguje Melisa??
Dokładnie tak samo jak na tą serwowaną jej po pierwszej operacji, na macie rehabilitacyjnej u
Ani czuje się jak w psim SPA. Nie stawia żadnego oporu, cierpliwie znosi wszystkie serwowane
ćwiczenia przy tych powtarzanych najczęściej zdarza jej się nawet … zasnąć i troszkę
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pochrapać :) Oczywiście jak przystało na damę, tylko troszkę :)

Załoga „rudego”, czyli Monika i Robert zapewniają Melisie doskonałe warunki poza rehabilitacją.
Zaczynamy się bać, że nam królewnę rozpieścili, ale prawda jest taka, że jesteśmy im baaardzo
wdzięczni za opiekę i w konsekwencji tego „rozpieszczania” - socjalizację Melki. To już nie ten
wystraszony piesek ze schroniskowego boksu, to śmiały, czekający na każdy ludzki gest psiak,
który w oczach ma tęsknotę za domem. Za domem w którym będzie towarzyszem zabaw,
wylegiwania się na kanapie w jesienne i zimowe wieczory, a nawet doskonałym słuchaczem,
ponieważ niewzruszenie wpatrzona w rozmówcę potrafi słuchać sprawiając wrażenie, że
rozumie, że jest przyjaciółką której można powierzyć największe sekrety.

To wszystko co dzieje się z Melisą od 6 czerwca, kiedy to pierwszy raz „wylądowała” na stole
operacyjnym, to Wasza zasługa. Zaczynając zbiórkę na leczenie Melisy liczyliśmy na odzew,
ale to co zrobiliście dla tego psa przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Wpłaty na ratowanie
zdrowia nie młodej już przecież królewny „posypały się” lawinowo. Jesteśmy Wam bardzo,
bardzo, bardzo wdzięczni, bez Waszej pomocy Melisa skazana byłaby na potworny ból i
cierpienie. Na Dzień dzisiejszy na konto stowarzyszenia wpłynęło 6685 zł. Koszty obu operacji,
rehabilitacja i pobyt w hotelu kosztowały 4286 zł. Wciąż liczymy na Waszą dobrą wolę, chcemy
doprowadzić leczenie Melisy do końca. OCZYWIŚCIE CAŁY CZAS POLECAMY MELISĘ DO
ADOPCJI. TE POKŁADY MIŁOŚCI, KTÓRE MA W SOBIE TEN PIES ODMIENIĄ KAŻDY DOM.
DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKO CO ZROBILIŚCIE DLA MELISY DO TEJ PORY.

*****

Meliska jest już po drugiej operacji lewego stawu biodrowego, wkrótce rozpocznie rehabilitację.

*****
Znamy już termin drugiej operacji - środa 5
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