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RESUM DE L’EXPERIÈNCIA
L’objectiu d’aquesta comunicació es mostrar com els recursos virtuals poden ser utilitzats per a la
formació clínica dels veterinaris en temes tant complicats com es l’anestesia de petits animals. El
“1ª Curso de anestesia en Perros y Gatos on-line” suposa una innovació pel que fa a la docència ja
que es una aposta per les noves tecnologies.
Aquest curs, destinat principalment a veterinaris clínics ja llicenciats, es una mostra de com realitzar
uns estudis de postgrau de forma no presencial. Mitjançant aquest curs els veterinaris clínics tenen
accés a un ampli ventall de temes relacionats amb l’anestesia, tan pel que fa a temes teòrics com a
temes pràctics. El curs està estructurat en 5 mòduls on s’inclou tot el temari teòric referent a
l’anestesia de petits animals (fàrmacs utilitzats, indicacions dels anestèsics, control del pacient
anestesiat,...), així com casos pràctics que l’alumne pot resoldre. També s’inclouen nombroses
fotografies i vídeos dels aspectes més remarcables. Altres eines que aporta el curs son les Tutories,
que permetran a l’alumne tenir contacte via e-mail amb el professorat per a preguntar tots els dubtes
que pugui tenir i les FAQS, una aplicació on s’ubiquen les preguntes que de forma més freqüent ens
realitzen els nostres alumnes. Els inscrits al curs poden avaluar els seus progressos mitjançant la
realització de un test al final de cada mòdul.
El Curs d’Anestèsia on-line suposa una eina de treball que dona suport a un tema tan necessari per a
l’exercici de la clínica veterinària com es l’anestesia, que es, sens dubte, una de les disciplines més
difícils d’explicar degut a la densitat dels seus continguts.
Especificar l’àmbit d’aplicació
Es tracta d'un curs de postgrau per a veterinaris llicenciats que tinguin especial interés en la
anestesia. Els estudiants coneixeran la seva evolució mitjançant la superació dels test de nivell.
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DESENVOLUPAMENT

1. OBJECTIUS
El “1er Curso ESTEVE de Anestesia en Perros y Gatos” va dirigit Veterinaris clínics d’ animals de
companyia.
L’ objectiu del curs es incrementar el coneixements dels veterinaris clínics en temes com la
premedicació prèvia a l’anestesia, la monitorització dels pacients durant l’anestesia i l’ús adequat
d’anestèsics injectables i inhalatoris en gossos i gats.
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2. DESCRIPCIÓ DEL TREBALL
El curs es realitza sota la tutel•la de profesors del Departament de medicina i Cirurgia Animals, tots
ells amb especial interés i dedicació clínica a l'anestesia de petits animals. Un cop superat el curs els
veterinaris rebran un Diploma d'aprofitament acreditat per la UAB amb 40 hores (4 crédits
convalidables i acumulables com a currículum en postgraus, doctorats, oposicions,...).
El curs es realitza sota la tutela de professors del Departament de medicina i Cirurgia Animals, tots
ells amb especial interès i dedicació clínica a l'anestesia de petits animals. Un cop superat el curs els
veterinaris rebran un Diploma d'aprofitament acreditat per la UAB amb 40 hores (4 crèdits
convalidables i acumulables com a currículum en postgraus, doctorats, oposicions,...).
DESCRIPCIÓ
El curs està estructurat de la següent manera:
- Benvinguda i funcionament del curs: on es fa una presentació del curs, com s’estructura,
funcionament dels mòduls, superació del curs i presentació dels coordinadors/ tutors.
- Eix central: consta de 4 mòduls, cadascun d’ells amb els principals temes d’interès en
anestesia veterinària. Els mòduls s’han de superar per separat mitjançant la realització d’un
test/examen de múltiple opció. L’alumne no pot accedir als mòduls superiors sense haver aprovat els
de nivell inferior.
- Casos clínics: on l’alumne pot, de forma interactiva, escollir la millor opció per a cada cas.
- Altres: en aquesta secció englobaríem les FAC’s, la tutoria, enllaços amb altres pàgines web
d’interès, secció de preguntes- respostes, bibliografia i descàrrega del temari en PDF.

A continuació podeu visualitzar la pantalla inicial:

Benvinguda i funcionament del curs
En aquest apartat es pot trobar tota la informació sobre el funcionament del curs i qui son els tutors.
També s’inclou l’índex de continguts (temari) del curs i quina serà la forma d’obtenir el diploma
acreditatiu de la UAB.
Al igual que en la resta de seccions la informació es pot descarregar en format PDF per si l’estudiant
vol treballar off-line
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.3. RESULTATS I/O CONCLUSIONS
L’acceptació per part dels veterinaris clínics ha sigut molt bona. S’han realitzat 447 inscripcions de
les quals han superat la totalitat del curs

