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Jednostka oferująca przedmiot
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zwarty opis ok. 100 słów.
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Planowane formy/ działania/
metody dydaktyczne

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska
Przekazanie aktualnych informacji z zakresu profilaktyki i zwalczania chorób koni ze
szczególnym uwzględnieniem schorzeń zakaźnych oraz postępowania w trakcie podejrzenia
występowania chorób zwalczanych z urzędu i objętych obowiązkiem zgłaszania.
Celem prowadzonych zajęć z przedmiotu „Choroby koni” jest przedstawienie informacji
dotyczących objawów, profilaktyki i aktualnych metod zwalczania schorzeń zakaźnych koni.
Uzupełnieniem tego będzie przedstawienie aktualnych zaleceń OIE dotyczących
uwarunkowań prawnych i konsekwencji ekonomiczno-społecznych występowania schorzeń
objętych obowiązkiem zgłaszania i zwalczania na terenie Unii Europejskiej. Podczas realizacji
założeń programowych przestawione zostaną również informacje z zakresu chorób
parazytologicznych koni z uwzględnieniem metod ich zwalczania, schorzeń
dermatologicznych oraz patomechanizm najczęściej występujących zaburzeń metabolicznych.
1. Gliński Z., Kostro K.: Choroby zakaźne zwierząt z elementami epidemiologii i zoonoz,
P.W.RiL. Warszawa.2011.
2. Fitko R., Kądziołka A.: Patofizjologia zwierząt. PWRiL, Warszawa, 1994
3. Kolstrung R., Silmanowicz P., Stachurska A.: Pielęgnacja i podkuwanie kopyt koni.
PWRiL, Warszawa, 2004
4. Popesko P.: Atlas anatomii topograficznej zwierząt domowych. PWRiL, Warszawa, 1979
5. Saba L., Bis-Wencel H., Nowakowicz-Dębek B.: Ochrona zdrowia koni - wybrane
zagadnienia. Wydanie II. Wyd. AR w Lublinie, 2002.
6. USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT (Dz.U.97.111.724 ), Ustawa z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt.(Dz. U. z dnia 23 września 1997 r.) z późniejszymi zmianami,
7. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt. Dziennik Ustaw 2004 Nr 69
8. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18
listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Metody dydaktyczne:
Wykłady –prezentacje multimedialne, dyskusja
Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne – prezentacje multimedialne, plansze poglądowe,
Rozwiązywanie zadań problemowych

