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Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów ze specyfiką rozrodu 

koni, diagnostyką i leczeniem zaburzeń płodności oraz  zapoznanie z 

chorobami  koni w zakresie chirurgii, ortopedii, okulistyki, 
stomatologii i dermatologii 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Treści wykładów i ćwiczeń z przedmiotu Choroby Koni – BlokII 

dotyczą: Regulacji neurohormonalnej cyklu rujowego, ciąży i laktacji 
i związane z tym zaburzenia( patologia  jajników i stany zapalne 

macicy). Rozwoju i rozpoznawania ciąży przez organizm klaczy, z 
uwzględnieniem fizjologii i patologii ciąży oraz zaburzeń okresu 

poporodowego. Postępowania z noworodkiem i ocena stanu 

zdrowia w okresie neonatalnym i postnatalnym. Stosowanie 
wybranych metod biotechnicznych w rozrodzie koni. 

Klinicznego badania układu rozrodczego klaczy, diagnostyki 
schorzeń , rozwiązywanie ciężkich porodów metodą korekcji, 

fetotomii i cesarskiego cięcia, operacyjnego leczenia poporodowych 
uszkodzeń krocza. Hormonalne sterowanie cykliczną aktywnością 

płciową. Przygotowanie nasienia i wykonanie sztucznej inseminacji 

oraz diagnostyka ciąży i postępowanie w przypadku ciąży 
bliźniaczej.    

Znajomości sposobów postępowania w przypadkach  występowania 
chorób zębów i przyzębia, chorób okulistycznych oraz chorób zatok 

przynosowych,  krtani i tchawicy, , choroby chirurgiczne worków 

powietrznych, operacyjnego leczenia niedrożności przewodu 
pokarmowego  operacyjnego leczenia przepuklin, trzebienia ogierów 

– wnętrostwa, kamicy pęcherza moczowego i cewki moczowej, 
wypadnięcia prostnicy,  leczenia przepuklin wrodzonych i nabytych, 

endoskopii górnych dróg oddechowych,  leczenia chorób grzbietu i 
kłębu,  leczenie ran powłoki skórnej wspólnej, rozpoznawania i 

leczenia różnych typów kulawizn, zasad kucia ortopedycznego. 

W zakresie dermatologii tematyka obejmuje znajomość chorób 
infekcyjnych i nie infekcyjnych skóry, zasad diagnostyki klinicznej i 

laboratoryjnej oraz terapii ogólnej i miejscowej.  
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15. Aktualne czasopisma zawodowe 

Planowane 

formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Podczas realizacji przedmiotu stosowane są następujące metody 

dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, 
terenowe i pokazy praktyczne. 

 

 

 

 

 

 


