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Weterynaryjnej UP w Lublinie 

Cel modułu 
 

Przekazanie studentom wiedzy, niezbędnej do wykonywania 
zawodu lekarza weterynarii, dotyczącej etiologii, epidemiologii, 

patogenezy, diagnostyki, terapii i profilaktyki chorób zakaźnych i 

niezakaźnych koni oraz zasad postępowania administracyjnego w 
przypadku podejrzenia oraz stwierdzenia chorób podlegających 

obowiązkowi zwalczania 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Program wykładów i ćwiczeń z przedmiotu Choroby koni. Blok I 
obejmuje etiologię, epidemiologię, patogenezę, objawy kliniczne, 

zmiany anatomopatologiczne, rozpoznawanie, rozpoznanie 
różnicowe, leczenie, profilaktykę i zwalczanie chorób zakaźnych, 

w tym: Afrykański pomór koni, niedokrwistość zakaźna koni, 

wirusowe zapalenie tętnic, zakaźne zapalenie macicy klaczy, 
salmonelloza, zakażenia herpeswirusowe (EHV1, EHV4, EHV3), 

grypa, choroby grypopodobne, zakaźne zapalenia naczyń 
chłonnych, nosacizna, zołzy, gorączka Zachodniego Nilu, zakaźne 

zapalenia mózgu i rdzenia, tężec, zakaźne choroby płuc źrebiąt, 
biegunki noworodków, posocznica (kulawka), rodokokoza oraz 

etiopatogenezę, symptomatologię, diagnostykę, diagnostykę 

różnicową, zapobieganie oraz leczenie chorób niezakaźnych: 
skóry i jej pochodnych, układu oddechowego, układu krążenia, 

układu pokarmowego, układu wydalniczego, układu nerwowego, 
ochwatu, chorób niedoborowych, chorób źrebiąt oraz miopatii, 

gospodarkę wodno-elektrolitową i jej zburzenia, postępowanie 

zachowawcze w morzyskach, zasady postępowania w 
intensywnej terapii chorób wewnętrznych koni, zaburzenia 

metaboliczne, wybrane zagadnienia z endokrynologii koni 
(cukrzyca, choroby tarczycy, moczówka prosta, karłowatość 

przysadkowa, zespół metaboliczny), diagnostykę laboratoryjną 
zaburzeń narządowych i układowych 
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Planowane 

formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, 

laboratoryjne i terenowe, demonstracje, staże kliniczne, 
konsultacje 

 


