
PROGRAMA DE l'ASSIGNATURA DE CLIN ICA D'ÈQUIDS 

CURS 1996-1997 

Assignatura optativa que li corresponen 3 crèdits teòrics i 3 crèdits de pràctiques. 
La teoria s'impartirà en el 2an semestre de 5è curs, i les pràctiques al llarg de tot el 
primer i segon semestre. 

1. Objectius de l'assignatura 

- Introduïr a l'alumne a las particularitats clíniques dels èquids. 
- Aprendre a actuar davant d'un cas clínic. 
- Reconèixer els problemes clínics principals que afecten als èquids. 
- Saber els plantejaments clínics a realitzar davant de cada problema. 
- Identificar els possibles diagnòstics diferencials. 
- Instaurar les pautes terapèutiques necessàries. 
- Reconeixer les possibles complicacions que poden apareixer. 
- Aprendre a presentar ¡ defensar un cas clínic. 

2. Programa teòric 

1- Particularitats de la Clínica d'Èquids. 
2- Programa de medicina preventiva. 
3- Anestèsia i sedació. Mètodes de contenció. 
4- Afeccions de l'aparell digestiu. 
5- Afeccions de l'aparell respiratori. 
6- Afeccions del sistema cardiovascular. 
7- Afeccions hematopoiètiques. 
8- Afeccions de l'aparell urinari. 
9- Afeccions múscul-esquelètiques. 
1 0- Afeccions neurològiques. 
11- Afeccions del sistema tegumentari. 
12- Neonatologia. 
13- Problemes clínics en reproducció equina. 

3. Programa pràctic 

* Una setmana de Pràctiques a l'Hospital (Unitat de Grans Animals), veient, 
participant i responsabilitzan-se d'els casos clínics que vinguin a l'Hospital, per 
aprendre la Clínica Equina Hospitalària. (2 alumnes/setmana) 

* Una setmana de Pràctiques de Clínica Ambulant, per veure el reste de la Clínica 

.. 



Equina amb el professor Antonio Villatoro. (2 alumnes/setmana) 

* Assistència a 1 O Seminaris/sessions clíniques organitzats en el segon semestre. 

* Preparació i presentació pública d'un cas clínic preparat durant la setmana de 
pràctiques a I'UGA. Hi haurà un seguiment per part del professor responsable el 
mateix dimarts després de la setmana de pràctiques, i la presentació es farà el 
dijous (aprox. 12:30 hores). 

Material necessari per a pràctiques ambulants i a I'UGA: bata, pijama, calçat adient, 
fonendo, termòmetre. Es recomana llibreta petita i bolígraf. Sempre identificats. 

Horari de les setmanes de pràctiques: 
- Clínica Ambulant: Les pràctiques duran de dilluns a les 8:30 hores fins 
dilluns següent a la mateixa hora. Això no implica la necessitat de quedarse 
a dormir, però en cas d'urgències fareu lo que decidiu amb el professor. 
- UGA: De dilluns a les 9 hores fins el dilluns següent a les 1 O hores. Nits i 
cap de setmana segons necessitats clíniques. En cas d'haver acabat la feina, 
es pot aprofitar el ases teóriques o estudiar, ... Sempre intentant estar en 
contacte amb I'UGA per urgències. 

4. Mètodes d'avaluació 

1- Avaluació de l'alumne durant la seva estància a I'UGA i a pràctiques 
ambulants (assistència , puntualitat, interès, responsabilitats, preguntes, 
participació , ... ) . També l'assistència a seminaris, sessions clíniques, ... 

2- Avaluació de la presentació i defensa del seu cas clínic. 

3- Avaluació mitjançant un examen escrit de l'assignatura amb casos clínics. 

* * Per aprovar l'assignatura caldrà superar els tres conceptes. 
* * L'examen de la convocatori a de Setembre es fara oral. 

5. Responsable de l'assignatura 

Lluis Monreal 

Horari tutoria: 9:30-11:30 dimarts 
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