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Zapoznanie studentów z zadaniami medycyny sportowej jako medycyny aktywności
ruchowej. Przedstawienie fizjologicznych i zdrowotnych aspektów uprawiania jeździectwa.
Zdobycie umiejętności rozpoznawania podstawowych urazów sportowych, zagrożeń
związanych z przetrenowaniem czy dopingiem oraz zdobycie umiejętności udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Przedmiot opisuje cele i zadania medycyny sportowej jako medycyny aktywności ruchowej.
Omawia zasady medycznej kwalifikacji do uprawiania jeździectwa. Przedstawia podstawowe
zagadnienia z anatomii człowieka, fizjologiczne podłoże wysiłku fizycznego i zmiany
adaptacyjne w organizmie człowieka pod wpływem różnych form treningu i w różnych
warunkach środowiskowych. Zapoznaje ze zdrowotnymi aspektami uprawiania jeździectwa i
hipologii od profilaktyki chorób do ich leczenia i rehabilitacji. Zapoznaje z metodami odnowy
biologicznej, podstawami żywienia i suplementacji w sporcie. Tłumaczy zagrożenia związane
z nadmiernym
lub nieodpowiednim treningiem czy stosowaniem dopingu. Uczy
postępowania w wybranych jednostkach chorobowych czy stanach zagrożenia życia.
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Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, w tym:
ćwiczenia praktyczne w Ośrodku Medycyny Sportowej w Lublinie w zakresie metod
oceny wydolności fizycznej, badań psychologicznych i zasad udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń

