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Cel modułu  Celem kształcenia jest przekazanie i wpojenie 

studentom wiedzy, która pozwoli sprawnie określać 

miejsca dojścia (nakłuć) do poszczególnych 
narządów lub nerwów, umiejętnie określić położenie 

narządów w odniesieniu do kośćca, lub określić rzut 
narządu na powierzchnię ciała zwierzęcia, umiejętnie 

zaplanować dostęp chirurgiczny do struktur ciała. Po 

odbyciu kursu anatomii topograficznej student 
powinien także posiąść umiejętność rozpoznawania 

prawidłowych obrazów narządów uzyskanych 
różnymi technikami obrazowania. 

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 
100 słów. 

Topografia zewnętrznych okolic ciała dużych i 

małych zwierząt. Topografia narządów głowy i szyi, 
kłębu, określenie przebiegu nerwów, naczyń 

krwionośnych, węzłów chłonnych, ślinianek. 
Oznaczenie granic poszczególnych okolic ciała. 

Topografia jamy piersiowej i jej narządów 

obejmująca małe i duże zwierzęta. Ćwiczenia na 
żywych zwierzętach, prezentacja dotychczas 

omówionych okolic i narządów. Topografia i podział 
jamy brzusznej zwierząt domowych. Jama 

miedniczna jej topografia i podział. Położenie 

narządów wewnętrznych na zwierzętach martwych i 
wykonanie demonstracji. Ćwiczenia na żywych 

zwierzętach obejmujące zakres topografii jamy 
brzusznej i miednicznej. Topografia kończyny 

piersiowej i miednicznej dużych i małych zwierząt. 
Topografia układu nerwowego, kopyt, opuszek 

palcowych, gruczołu mlekowego u dużych i małych 

zwierząt. Ćwiczenia na żywych zwierzętach ze 
szczególnym uwzględnieniem małych zwierząt (pies, 

kot). 
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, prezentacje multimedialne, ćwiczenia 
prosektoryjne, demonstracje na zwierzętach 

martwych, ćwiczenia na zwierzętach żywych, 

dyskusja. 

 


