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Technik weterynarii – osoba posiadająca niezbędne
wykształcenie w dziedzinie weterynarii, która w zakładzie
leczniczym dla zwierząt może wykonywać następujące czynności z
zakresu świadczonych w nim usług weterynaryjnych. Czynności te
nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej np.
• asystowaniu przy zabiegach i sekcjach zwłok
• wykonywanie próbek laboratoryjnych
• udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom

• podawanie leków, które nie wymagają wypisywania recept
• odbieranie porodów

• określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze
zwierzętami chorymi
• mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu
weterynaryjnego
• wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz
zabiegów unasieniania zwierząt
• badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
• określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz
czynności organizmów zwierzęcych
• zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu
higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt

W większości przypadków praca technika weterynarii polega na
asystowaniu lekarzowi w czynnościach lekarskich. Ponadto
pomaga mu w zabiegach chirurgicznych, przygotowuje sprzęt i
salę operacyjną, czyści narzędzia, sporządza dokumentację.
Technik wspomaga lekarza w sekcji zwłok. Zajmuje się
podstawową opieką nad powierzonymi zwierzętami i wykonuje
czynności higieniczne. Podaje zalecone przez weterynarza
lekarstwa i dokonuje szczepień. Pobiera próbki i przekazuje do
laboratorium. Wykonuje czynności z zakresu opatrunków i
fizjoterapii.

Technik weterynarii nie może wykonywać operacji na
zwierzętach, przepisywać lekarstw i usypiać.

Miejsce pracy:
Technik weterynarii może pracować jako
pomocnik lekarza weterynarii:
• w przychodniach i lecznicach dla zwierząt
• w ogrodach zoologicznych
• schroniskach
• fermach przemysłowych
• zakładach hodowli i unasieniania zwierząt
• zakładach przetwórstwa spożywczego
• w weterynaryjnej inspekcji pracy

*Agrobiznes – działania człowieka mające na celu
wytwarzanie finalnych produktów żywnościowych,
począwszy od pozyskania surowców pierwotnych, a na
gotowej żywności na stole konsumenta skończywszy.

Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne
prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie
w firmach związanych z agrobiznesem.

Ścieżka kształcenia zawodowego:
Technik weterynarii powinien mieć ukończone technikum lub dwuletnią szkołą policealną i uzyskać
pozytywny wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wśród przedmiotów spotykanych
w szkołach przygotowujących do pracy w zawodzie technika weterynarii znajdują się również
administracja weterynaryjna, działalność gospodarcza w weterynarii, prowadzenie produkcji zwierzęcej i
usług inseminacyjnych, kontrola i nadzór weterynaryjny.
Należy pamiętać, że mimo, iż kierunek
jest silnie związany z pomocą
zwierzętom, to ukończenie szkoły
wymaga również wkładu w naukę.
Wybierając szkołę warto również
zwrócić uwagę na plan praktyk – ich
większa
ilość
pozwoli
lepiej
przygotować się do przyszłej pracy.

Wynagrodzenia:

Czas pracy w tym zawodzie
jest nienormowany i może obejmować także
godziny nocne, dni wolne ustawowo, a także
dyżury całodobowe.

Kursy kwalifikacyjne:
Medycyna weterynaryjna rozwija się bardzo dynamicznie, daje coraz większe możliwości diagnostyczne i
terapeutyczne, które w połączeniu ze wzrastającą świadomością i wymaganiami ich właścicieli nakładają na
lekarzy i techników weterynarii obowiązek ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Najpopularniejsze to:
• Nauka prawidłowej techniki wykonywania
badania elektrokardiograficznego (EKG),
analizy i interpretacji uzyskanego zapisu.

• Nauka diagnostyki laboratoryjnej od podstaw,
która jest istotnym elementem współgrającym
z codzienną pracą gabinetów weterynaryjnych.

• Nauka anestezjologii małych zwierząt od
podstaw w zakresie możliwym do opanowania i
swobodnego wykonywania przez technika
weterynarii samodzielnie lub w porozumieniu z
lekarzem weterynarii.

• Nauka technicznych aspektów związanych z
wykonywaniem zdjęć RTG – od wskazań
klinicznych, przez przygotowanie pacjenta
po ilość projekcji składających się na prawidłowy
obraz

Szkolenia:
Anestezjologia weterynaryjna

Hematologia weterynaryjna

Kardiologia weterynaryjna

Nefrologia i urologia
weterynaryjna

Neurologia weterynaryjna

Okulistyka weterynaryjna

Zalety:
• Ukończenie kierunku
technika weterynarii daje
szeroki wachlarz
możliwości zawodowych
• Świadomość , że pomaga
się innemu zwierzęciu
• Może być wstępem i
praktyką do późniejszej
nauki medycyny
weterynaryjnej
• W krajach Europy
Zachodniej jest duże
zapotrzebowanie na
techników weterynarii.

Wady:
• Dyspozycyjność. Trzeba
być pod telefonem cały
czas, bo zawsze może
trafić się jakiś pilny i
niespodziewany przypadek
• Ogromna konkurencja na
rynku pracy sprawia, że
dostęp do zawodu jest
utrudniony
• Świadomość , że nie
uratowało się zwierzęcia

• Nasycenie rynku tą
specjalizacją oznacza mniejsze
zarobki w porównaniu z
innymi zawodami
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