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Przekazanie wiedzy dotyczącej oceny i ochrony zdrowia koni, zasad postępowania w trakcie
podejrzenia występowania najczęściej występujących schorzeń oraz ukazanie konsekwencji
zdrowotnych wynikających z nieprawidłowego użytkowania koni.
Celem prowadzonych zajęć z przedmiotu „Ochrona zdrowia koni” jest przedstawienie
podstawowych (środowiskowych) przyczyn powstawania chorób koni oraz zapoznanie
słuchaczy z możliwościami działań profilaktycznych w hodowli koni. W toku prowadzonych
zajęć student zapozna się również z zasadami postępowania w przypadku zagrożenia lub
wybuchu chorób zakaźnych oraz obowiązkami ustawowymi związanymi z posiadaniem i
użytkowaniem zwierząt. Konie wobec nieumiejętnego ich użytkowania narażone są na szereg
schorzeń, i jednocześnie same mogą stać się przyczyną urazów u ludzi. W związku z tym,
wydaje się celowe przedstawienie zagrożeń w korelacji człowiek-koń oraz sposobów
zapobiegania sytuacjom niepożądanym, a często również niebezpiecznym.
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Metody dydaktyczne:
Wykłady –prezentacje multimedialne, dyskusja
Ćwiczenia audytoryjne i terenowe –prezentacje
multimedialne, praca z pomocami
anatomicznymi (wybrane fragmenty szkieletu koni), plansze poglądowe, zajęcia praktyczne
(w części) z udzielania pierwszej pomocy

