Ryttermærke 4

FAGPLAN - SYGDOM
FORMÅL
Uddannelsen skal give rytteren viden om, hvordan rytteren kan medvirke til forhindring af spredning af smitsomme
sygdomme samt færdigheder til at reagere overfor nyre- og hedeslag.
MÅL
Ved uddannelsens afslutning skal rytteren kunne
forklare regler for vaccination af heste i forbindelse med stævner
forklare forholdsregler ved smitsomme sygdomme som f.eks. kværke
forklare symptomer og behandling for nyre- og hedeslag
TID
1 time
EMNE
Vaccination af hesten
Lektion 1
Ca. 15 min
Henvisninger:
HH: s. 74

Kværke
Lektion 2
Ca. 15 min
Henvisninger:
HH: s. 78

MÅL
Rytteren skal kunne forklare, hvilke vaccinationer en
konkurrencehest skal have.
Resultatet er tilfredsstillende, når rytteren kan forklare
at konkurrenceheste skal vaccineres mod influenza
at influenzavaccinationen består af en basisvaccination
(2 gange med mellem 3 uger og 3 måneders
mellemrum) og derefter revaccination inden for 365
dage. (For heste påbegyndt basisvaccination efter 31.
december 2012 skal der også gives en Boostervaccination, denne skal gives tidligst 5 måneder og
senest 6 måneder og 21 dage efter den anden
basisvaccination)
at overholdes revaccinationen ikke, skal der startes
forfra med en basisvaccination
at hesten ofte bliver vaccineret mod stivkrampe
sammen med influenzavaccinationen
Rytteren skal kunne forklare symptomer på kværke samt
hvilke forholdsregler, der skal tages ved kværkeudbrud.
Resultatet er tilfredsstillende, når rytteren kan forklare
at kværke er en meget smitsom sygdom, som viser sig
ved hævelse mellem underkæbens grene og høj feber
at kværke er en alvorlig sygdom, der kræver
dyrlægetilsyn samme dag
at kværke er meget smitsom, og at personer, der har
været i berøring med hesten, skal tage bad og skifte tøj,
før de må være i berøring med andre heste
at hvis der er kværke i stalden, skal stalden i karantæne,
og heste må ikke føres til stalden eller væk fra den
at heste fra en stald med kværkeudbrud ikke kan starte
stævne hos andre

BEMÆRKNINGER
Find hestenes
vaccinationskort frem
og gennemgå dem
sammen. Tjek op på, at
alle hestene har fået
basisvaccination
indenfor det angivne
tidsrum, og at
revaccination er
forekommet årligt.

Snak om vigtigheden af
at kunne forhindre
spredning af
smitsomme sygdomme.
Gennemgå hvilke
forholdsregler klubben
har og hvorledes det
sikres, at de overholdes.
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