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prowadzi szkolenia ultrasonograficzne na terenie 
polski oraz konsultacje w zakresie diagnostyki 
obrazowej w lecznicach na terenie województwa 
dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Wybrałam medycynę weterynaryj-
ną, bo...
Uwielbiam zwierzęta, a przedmiotem, 
którym najbardziej interesowałam się 
w szkole, była biologia. Już w szko-
le podstawowej postanowiłam pójść 
w ślady taty i zostać lekarzem wete-
rynarii.

Bycie lekarzem weterynarii ozna-
cza dla mnie...
Przede wszystkim ogromną odpowie-
dzialność i nieustanną naukę. To od le-
karza w dużej mierze zależy jakość ży-
cia naszych czworonożnych przyjaciół. 
Liczy na nas również właściciel, któ-
ry oddaje swoje zwierzę w nasze ręce. 
Obecnie obserwujemy bardzo szyb-
ki rozwój medycyny i aby być na bie-
żąco, trzeba się ciągle szkolić. Istotne 

jest również umiejętne wykorzystanie 
wiedzy w praktyce. W naszym zawo-
dzie liczy się przede wszystkim do-
świadczenie.

Moja zawodowa dewiza...
Współpraca. Dziś już nie można być 
„lekarzem od wszystkiego”. Ze wzglę-
du na stały postęp w medycynie i co-
raz większą świadomość właścicieli 
zwierząt wymagania w stosunku do le-
karza weterynarii są znacznie większe. 
Wzrosło zapotrzebowanie na specjali-
stów w konkretnych, wąskich dziedzi-
nach. W przypadku gdy stwierdzam, 
że moja wiedza lub możliwości tech-
niczne nie są wystarczające, nie podej-
muję dalszych działań i odsyłam zwie-
rzę tam, gdzie będzie mogło otrzymać 
fachową pomoc.

Opracowała: Monika Cukiernik

Mistrzowie zawodowi to...
Moim największym mistrzem zawo-
dowym jest mój tato – dr n. wet. Jan 
Siembieda – kierownik specjalizacji 
radiologicznej na Wydziale Medycyny 
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu. Obecną wiedzę 
z zakresu diagnostyki obrazowej za-
wdzięczam właśnie tacie, który zawsze 
z ogromną chęcią uczył mnie w swoim 
gabinecie weterynaryjnym. Zawsze mo-
głam liczyć na wyczerpujący opis każ-
dego przypadku. Do dziś z wielkim 
zainteresowaniem słucham jego wy-
kładów i zawsze dowiaduję się czegoś 
nowego. Miałam ogromne szczęście, 
że mogłam się od niego uczyć.

W tajniki rozrodu małych zwierząt 
wdrożył mnie dr hab. Wojciech Niżań-
ski, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrod-
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niczego we Wrocławiu. Doceniam jego 
pomoc w trakcie studiów doktoranckich 
oraz dobre rady, których wartość jest 
nieoceniona w trudnych przypadkach.

Jestem również bardzo wdzięczna le-
karzom z uniwersyteckiego szpitala we-
terynaryjnego Rof Codina w Hiszpanii, 
którzy od razu po studiach rzucili mnie 
na głęboką wodę. Już pierwszego dnia 
stażu w szpitalu powierzono mi opie-
kę nad zwierzętami leczonymi stacjo-
narnie, a parę tygodni później mogłam 
już wykonywać zabiegi z zakresu chi-
rurgii miękkiej (oczywiście pod nadzo-
rem doświadczonych lekarzy).

Moi pacjenci...
To głównie psy i koty. Opiekuję się nimi 
najlepiej, jak potrafię. Największą satys-
fakcją jest moment, kiedy moi pacjenci 
wracają do zdrowia. 

W weterynarii najbardziej fascy-
nuje mnie...
Różnorodność przypadków klinicz-
nych. Przy każdym pacjencie można 
się dowiedzieć czegoś więcej. Nawet 
najbardziej oczywisty przypadek może 
nas czymś zaskoczyć. Dlatego każdy 
dzień spędzony w lecznicy owocuje 
doświadczeniem, a właśnie doświad-
czenie jest w tym fachu bezcenne. 
Fascynujące jest również tempo roz-
woju technologicznego, dzięki które-
mu mamy coraz większe możliwości, 
co również zmusza lekarzy do stałego 
dokształcania się. 

Za swój największy zawodowy 
sukces uważam...
Na każdym etapie pracy zawodowej 
pojawiały się różne sukcesy. Mam na-
dzieję, że mój największy sukces za-
wodowy jeszcze nie nastąpił. Za swój 
pierwszy sukces uważam dzień, w któ-
rym mój tato zaufał mi i poprosił mnie 
o samodzielne wykonanie badania 
z postawieniem diagnozy. Kolejnym 
sukcesem były propozycje wygłosze-
nia wykładów na różnych szkoleniach 
i sympozjach. W 2010 r. zaproponowa-
no mi przeprowadzenie dwudniowego 
kursu USG połączonego z warsztata-
mi w ramach projektu: „Lekarz Wete-
rynarii – Przedsiębiorca i Specjalista” 
dla lekarzy weterynarii z województwa 
świętokrzyskiego. Do tej pory prowa-
dziłam jedynie kursy z zakresu ultraso-
nografii w rozrodzie małych zwierząt, 
natomiast opracowanie szkolenia z za-

kresu całej jamy brzusznej było ogrom-
nym wyzwaniem. Po pierwszym kursie 
przedłużono ze mną współpracę i od-
było się jeszcze kilka takich szkoleń. 
Obecnie razem z mężem i we współ-
pracy z firmą Polrentgen prowadzimy 
cykliczne szkolenia ultrasonograficzne 
na terenie Polski, najczęściej w Warsza-
wie i we Wrocławiu. 

Przyszłość branży weterynaryjnej 
oceniam jako...
Myślę, że przyszłość weterynaryjna 
będzie wymagać od praktyków specja-
lizowania się w wąskich dziedzinach. 
Z niepokojem obserwuję otwieranie 
kolejnych, nowych wydziałów medycy-
ny weterynaryjnej. Często rozmawiam 
z moimi byłymi studentami, którzy 
otrzymali już tytuł lekarza weterynarii, 
o ich problemach ze znalezieniem pra-
cy. Obawiam się, że sytuacja będzie się 
pogarszać i nowym absolwentom bę-
dzie jeszcze trudniej.

Gdybym nie była tym, kim jestem, 
to kim...
Przez bardzo krótką chwilę zastana-
wiałam się nad zdawaniem egzaminów 
na Akademię Sztuk Pięknych we Wro-
cławiu. Interesowałam się rysunkiem 
i malarstwem. Nadal odpoczywam i wy-
ciszam się w wolnej chwili przed sztalu-
gą. Jednak wcześniejsze postanowienie 
z dzieciństwa wzięło górę i bardzo się 
z tego cieszę, bo lubię to, co robię i ro-
bię to, co lubię. Nie wyobrażam siebie 
niebędącej lekarzem weterynarii. q


