
 
 

 

                                                                                

 

Sugerowane Lista wyposażenie Lekarza Weterynarii obsługującego 

Zawody Regionalne w Województwie Mazowieckim 

 

Pełnienie funkcji lekarza weterynarii na zawodach regionalnych stanowi 

doskonała formę wyjściową do budowania doświadczenia  i rozwoju 

zawodowego w praktykach zakładów leczniczych o profilu mieszanym, a także 

dla lekarzy chcących rozwijać karierę Hipiatry, jak również chcących zdobywać 

uprawnienia do obsługi zawodów szczebla ogólnopolskiego jako Lekarz 

Weterynarii Polskiego Związku Jeździeckiego. Lista jest sugerowanym 

minimum, które winien posiadać lekarz weterynarii podejmujący się niezwykle 

odpowiedzialnej funkcji opieki lekarsko weterynaryjnej nad końmi biorącymi 

udział w zawodach jeździeckich na terenie Województwa Mazowieckiego. 

Lekarz Weterynarii zawodów regionalnych wspomagający konsultujący 

organizatora w zapewnieniu odpowiednich warunków dotyczących szeroko 

pojętego dobrostanu i bezpieczeństwa zdrowia konia, bioasekuracji obecny w 

uzgodnionym w propozycjach terminie od czasu przyjazdu pierwszego konia 

do wyjazdu ostatniego uczestniczącego w zawodach winien posiadać:  

 

1. Przepisy Weterynaryjne PZJ (wydruk) dostępne na stronie PZJ w 

zakładce Sport/Lekarze Weterynarii/Pliki do pobrania/Przepisy 

weterynaryjne 2016, a według których obowiązany jest prowadzić swoja 

działalność podczas imprezy jeździeckiej jak również na podstawie 

których stanowić glos doradczy w szeroko pojętych zagadnieniach 

natury lekarsko weterynaryjnej dla Sędziego Głównego Zawodów. 

2. Posiadać wiedze ogólna i praktyczne umiejętności identyfikacji konia na 

podstawie Diagramu bądź Micro Czipa (sugerowane posiadanie czytnika 

transponderów), a także praktykę w  weryfikacji i analizie potwierdzenia 

immunoprofilaktyki grypy koni zawartej w historii szczepień 



 
 

 

udokumentowanej w Paszporcie wg ogólnoprzyjetych zasad najczęściej 

opisanych w propozycjach. 

3. Parawan stanowiący nieprzezierna tkaninę bądź inny materiał o 

wymiarach min 5m/3m wsparty na sztywnych tyczkach mogących w 

razie potrzeby być w sposób szybki i skuteczny wbity w podłoże bądź 

utrzymywane przez obsługę parkuru/czworoboku itp. 

4. Ambulans ratunkowy , jeśli nie zapewnia go organizator, obejmujący 

Przyczepę do przewozu koni z trapem z możliwością wyjścia z przodu, 

względnie specjalistyczny samochód do przewozu koni, a w przypadku 

kiedy w/w warunki nie są możliwe do spełnienia w porozumieniu z 

organizatorem zawodów uprzednio przygotowany środek transportu 

dla koni, służący ewakuacji konia w trakcie wystąpienia zdarzeń typu 

nagłego dramatycznego np.: złamania otwarte, nagła śmierć sercowa, 

wstrząs.  

5. Posiadać, w porozumieniu z organizatorem, indywidualnie do danych 

zawodów uprzednio przygotowany plan ratunkowy obejmujący 

wytypowanie i ogólne przeszkolenie ludzi biorących udział w 

przygotowaniu zawodów jak i najlepsze wg oceny Lekarza Weterynarii 

schematy działania w razie zdarzenia. 

6. Numery telefonów oraz ogólną wiedze co do dostępności i szybkiego 

kontaktu z wyspecjalizowanymi jednostkami zajmującymi się 

profesjonalna diagnostyka i leczeniem koni typu lecznice, kliniki które 

mogą objąć intensywna terapia w trybie 24 h konia który uległ 

wypadkowi w trakcie zawodów, bądź chorobie wymagającej 

zaopatrzenia ambulatoryjnego typu ciężka kolka (morzysko), rany 

głębokie penetrujące do jam maziowych, złamania. 

7. Posiadać sprzęt do wykonania diagnostyki na miejscu przy koniu w 

możliwie najszerszym zakresie. Obligatoryjnie Stetoskop, Termometr, 

Oftalmoskop, Czułki kopytowe , Latarkę najlepiej czołową, wskazane 

Aparat Ultrasonograficzny, RTG, Endoskop ( a w przypadku gdy jest to 



 
 

 

niemożliwe posiadać kontakt z lekarzem weterynarii Hipiatrą z danego 

powiatu – obszaru, który w razie „W” będzie w stanie udzielić wsparcia 

diagnostyki obrazowej np. złamanie, skręcenie, tzw „zerwanie”. 

8. Dysponować Torba Lekarsko Weterynaryjna bądź Samochodem 

„ambulansem ratunkowym” obejmującymi: 

- Leki do pierwszej pomocy używanymi w szeroko pojętym lecznictwie 

koniowatych tj Leki p wstrząsowe (kortykosteroidy krótko działające), 

leki uszczelniające, p. krwotoczne, rozkurczowe, p zapalne 

niesterydowe, znieczulające używane w premedykacji, znieczulające 

miejscowo, podstawowe leki stosowane przy urazach okulistycznych. 

- Przynajmniej 1 rodzaj antybiotyku bądź bakteriostatyku używanych 

jako leki pierwszego rzutu w leczeniu koni 

- Podstawowy rodzaj instrumentarium do drobnych zabiegów 

chirurgicznych typu szycie skóry, zgłębnikowanie rany, a także materiały 

szewne; nici wchłanialne oraz rozpuszczalne z odpowiednim 

racjonalnym ich zapasem, względnie aparaty typy „stapler” 

- materiały służące do zabezpieczania dużych naczyń w trakcie 

pourazowego krwotoku (stazy, opaski uciskowe gumowe bądź ich 

odpowiedniki, a także bandaże usztywniające typu Scotch Cast 

względnie tzw sztuczna noga ,łupki .  

- materiały opatrunkowe gazy ,podkłady,  bandaże podtrzymujące , 

uciskowe, względnie but kopytowy, do zaopatrzenia i toalety ran w tym 

ich irygacji. 

- urządzenia do płynoterapii: Katetery wenflony końskie, przyrządy do 

infuzji dla dużych zwierząt, worki presyjne względnie linki z haczykami 

do fiksacji worków z płynami, Miniumum 30 litrów płynów typu NaCl, 

Ringer Lactate, PWE, Glukoza 5 % 

- Środki służące humanitarnej eutanazji rejestrowane na terenie RP dla 

koniowatych, a także podstawowe urządzenia służące fiksacji nóg , 



 
 

 

względnie pasy służące ratunkowemu transportowi i przemieszczaniu 

konia np.: pęta, liny stabilizujące. 

 

 

  Powyższa lista jest jedynie propozycją, względnie ogólnym rysem 

podstawowych składowych które winien posiadać Lekarz obejmujący opieka 

zawody w naszym regionie. Ranga zawodów i ich zakres nie koreluje w sposób 

wprost proporcjonalny z impax faktor czynnikami ryzyka. Często na zawodach 

regionalnych gdzie startują zawodnicy  mniej doświadczeni niż na imprezach 

szczebla centralnego  dochodzi do sytuacji i zdarzeń wobec których w sposób 

incydentalny Organizator, Sędzia Główny i Lekarz Weterynarii Zawodów, 

muszą stanąć przed koniecznością podjęcia decyzji i skutecznych działań, ad 

hoc, mogących mieć szeroki wydźwięk dla środowiska jeździeckiego, a także 

opinii publicznej. 

            

                                                                                                                 

                                                                      Dla W-MZJ opracował dr n. wet Michał Kaczorowski  


