Harmonogram wykładów i ćwiczeń - CHIRURGIA KONI. Semestr VIII . 2016 rok
L.p.

Data

Temat wykładu

Wykładowca

od-do

Temat ćwiczeń

liczba godzin

2

2018-02-27
2018-03-06

Wstęp do chirurgi koni
Postępowanie anestezjologiczne

Dr n.wet. Grzegorz Ramisz
Dr n.wet. Grzegorz Ramisz

1
1

3

2018-03-13

Postępowanie anestezjologiczne

Dr n.wet. Grzegorz Ramisz

1

4

2018-03-20

Podkownictwo - rodzje podków i ich zastosowanie

Dr n.wet. Grzegorz Ramisz

1

Znieczulenia miejscowe i przewodowe (nasiękowe, przewodowe,
nadoponowe, diagnostyczne).
Opatrunki (kopytowy, osłaniające, rozgrzewające, oziębiające).
Podkownictwo (rozczyszczanie konia, korekcja kopyt, kuźnia, typy podków,
kucie ortopedyczne).
Diagnostyka ortopedyczna (badanie ortopedyczne, specjalistyczne, przed
sprzedażą).

2018-03-27

Przecięcie więzadła pierścieniowego, wskazania i
technika operacyjna. Zwichnięcie rzepki u koni.
Sposoby leczenia operacyjnego.

1

5

6

7

8
9

10

2018-04-10

2018-04-17

2018-04-24
2018-05-08
2018-05-15

Złamanie kości kopytowej i trzeszczek pęcinowych
u źrebiąt i młodych koni. Przyczyny, diagnostyka i
leczenie chirurgiczne. Przecięcie okostnej i jej
odwarstwienie. Zahamowanie wzrostu chrząstki
nasadowej. Diagnostyka i chirurgiczne leczenie
nieprawidłowości osi kończyn u źrebiąt.
Leczenie chirurgiczne złamań kości rysikowej u
koni. Artrodeza u koni, wskazania i technika
operacyjna. Zasady osteosyntezy stabilnej w
leczeniu złamań kości długich u koni.
Metody kastracji u koni , Powikłania
pokastracyjne u koni oraz sposoby ich leczenia,
Przemieszczenie i skręt okrężnicy u koni,
przyczyny, diagnostyka i leczenie chirurgiczne

11

2018-05-22

12

2018-05-29

Niedrożność i skręt jelit cienkich u koni, przyczyny
diagnostyka i leczenie chirurgiczne
Wnętrostwo u koni, Laparotomia u koni,
wskazania i technika operacyjna

13

2018-06-05

Wycięcie nerwów dłoniowych / podeszwowych
palców u koni, wskazania i technika operacyjna

14

2018-06-12
2018-06-19

16
17

2018-06-26
2018-07-03

Schorzenia gardła i krtani koni

Egzamin I termin -Ustny
Egzamin II termin-ustny

dr n. wet.G.Ramisz

dr n. wet. G.Ramisz

dr n. wet. G.Ramisz

Prowadzący

od -do

Liczba godzin zapotrzebowanie na materiały i tkanki

dr n.wet.G.Ramisz
dr n. wet.G.Ramisz

8
8

Bibliografia,narzędzia chirurgiczne uzywane u koni

dr n. wet.G.Ramisz

8

Modele podków

dr n. wet..G.Ramisz

8

Kopyta konskie

1

Podsumowanie materiału z tematów 1, 2, 3, 4, Zabiegi operacyjne w
obrębie kopyta (zatrat, wycięcie rogu kopytowego, zabiegi w puszce
kopytowej).

dr n. wet.G.Ramisz

8

Kopyta końskie

1

Artroskopia koni. Chirurgia ścięgien (operacyjne leczenia ścięgien,
szczudłowatość palców).

dr n. wet.G.Ramisz

8

Kopyta końskie

1

Zabiegi kostne na kończynach (chirurgia kości rysikowej, operacyjne leczenie
złamań).

dr n. wet.G.Ramisz

8

Pokaz na żywych koniach

Podsumowanie materiału z tematów , 5, 6, 7. Repetytorium

dr n. wet. G.Ramisz
dr n. wet. G. Ramisz

8
8

Dr n.wet. Grzegorz Ramisz
1
Trzebienie ogierów. Ćwiczenia wyjazdowe.
dr n. wet. M. Witkowski

1

Laparotomia u konia (szycie tkanek)

dr n. wet.M.Witkowski

8

Dr n.wet. Maciej Witkowski

1

Laparotomia u konia (szycie tkanek)

dr n. wet.M. . Witkowski

8

Dr n.wet. Maciej Witkowski

1

Operacyjne leczenie wnętrostwa. Przepukliny u koni.

dr n. wet. M. Witkowski

8

dr n. wet.g.Ramisz

1

dr n. wet. G. Ramisz

8

dr n. wet. G.Ramisz
dr n. wet.G. Ramisz

8
8

Procedury chirurgiczne stosowane u koni sportowych.
Zabiegi na głowie i szyi (tarnikowanie zębów, ekstrakcja zębów, trepanacja
dr n. wet. G.Ramisz
1
zatok, operacje na krtani i tchawicy)
Podsumowanie materiału z tematów 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Repetytorium.

Leki stosowane u koni

