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Kwalifikacje zawodowe

Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt.
Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług
weterynaryjnych.
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu
realizacji zadań inspekcji sanitarnej.

1 Główne zadania i wykonywane czynności

Technik weterynarii wykonuje czynności pomocnicze w diagnostyce i leczeniu zwierząt, a także czynności
w obszarze zadań inspekcji sanitarnej. Prowadzi inseminację, hodowlę i chów zwierząt.

Udziela pierwszej pomocy zwierzętom.

Asystuje przy zabiegach weterynaryjnych i sekcjach.

Wykonuje zabiegi unasienienia.

Przeprowadza zabiegi sanitarno-weterynaryjne.

Przeprowadza podstawowe badania na potrzeby diagnostyki i nadzoru sanitarno-epidemiologicznego.

Prowadzi dokumentację weterynaryjną, hodowlaną, inseminacyjną.

Pełni nadzór sanitarno-weterynaryjny artykułów pochodzenia zwierzęcego.

Przeprowadza czynności profilaktyczne, lecznicze, pielęgnacyjne.

Bada mięso.

Wykonuje szczepienia.

2 Kompetencje i kwalifikacje

Technik weterynarii powinien mieć ukończone technikum lub dwuletnią szkołą policealną i uzyskać
pozytywny wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoby z pozytywnym wynikiem
egzaminu maturalnego mogą kontynuować kształcenie w szkole wyższej, np. na kierunku weterynaria.

Technik  weterynarii  powinien  mieć  wiedzę  w  zakresie  anatomii  i  fizjologii  zwierząt,  powinien
rozpoznawać  gatunki  zwierząt,  rasy  i  typy.  Powinien  wiedzieć,  jak  prawidłowo  należy  odżywiać
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zwierzęta, jakie są właściwe warunki ich utrzymania, oraz umieć przeprowadzać badania laboratoryjne.

Od przedstawiciela tego zawodu wymaga się znajomości prawa kontroli i nadzoru weterynaryjnego,
kontroli i identyfikacji zwierząt, przeprowadzania badań przedubojowych, rozrodu i hodowli zwierząt.
Technik  weterynarii  powinien  umieć  opatrywać  zwierzęta,  przeprowadzać  i  analizować  badania
fizykalne i  laboratoryjne, wykonywać iniekcje podskórne i  domięśniowe, korygować racice, kopyta
i rogi. Na tym stanowisku niezbędna jest znajomość metod unieruchamiania, kładzenia, poskramiania
zwierząt.  Technik  weterynarii  powinien  znać  metody  odkażania  przestrzeni,  pomieszczeń  chowu
zwierząt i środków ich transportu. Ważna w tym zawodzie jest również znajomość instrumentarium,
sposobów jego wyjaławiania i konserwacji.

Od technika weterynarii wymaga się odwagi i roztropności w kontaktach ze zwierzętami, umiejętności
udzielania informacji, komunikatywności w kontaktach z właścicielami zwierząt. Istotne w wykonywaniu
tego zawodu jest opanowanie i umiejętność radzenia sobie ze stresem. Czynności zawodowe technika
weterynarii  wymagają  odpowiedzialności,  dokładności,  spostrzegawczości  i  umiejętności
podejmowania  decyzji.  Istotna  jest  sprawność  fizyczna  i  sensoryczna.

3 Środowisko i charakter pracy

Praca technika weterynarii może mieć charakter indywidualny lub zespołowy. Czas pracy w tym zawodzie
jest  nienormowany i  może obejmować także  godziny  nocne,  dni  wolne  ustawowo,  a  także  dyżury
całodobowe.  Czynności  zawodowe odbywają  się  w  pomieszczeniach  pobytu  zwierząt,  placówkach
leczniczych  i  na  powietrzu,  w  zmiennych  warunkach  atmosferycznych,  przy  świetle  dziennym  lub
sztucznym. Praca wymaga mobilności, siły i sprawności fizycznej, z uwagi na częste przemieszczanie
się. Odbywa się za pomocą narzędzi specjalistycznych, w pozycji stojącej lub niewygodnej. Praca może
wymagać noszenia odzieży ochronnej  w zależności  od wykonywanych czynności.  W tym zawodzie
konieczna  jest  aktualizacja  wiedzy.  Technik  weterynarii  może  być  narażony  na  uszkodzenia  ciała
w kontakcie z agresywnymi zwierzętami, skaleczenia, alergie, zarażeniami chorobami odzwierzęcymi.


