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3- OBJECTIUS DE L’ ASSIGNATURA

OBJ ECTIUS DE L’ ASSIGNATURA
L’objectiu de les diferents Patologies és conèixer les diverses malalties que
comprenen cada una d’elles, desenvolupant l’etiologia, patogènia, signes clínics i
poder així es tablir els judicis clínics.
A l’ass ignatura de Medicina Interna, partint d’uns s ím ptomes predominants o
s índromes presents a petits animals (gos i gat) desenvoluparem un protocol de
diagnòs tics diferencials, es pecificant a cada moment les diferències entre cada un
dels process os i les proves diagnòstiques que util itzem per identificar-los , així com
les bas es dels seus respectius tractam ents.
L’alum ne que cursa Medicina Interna, ha de ser capaç de poder realitzar les
s egüents accions :
1. E xam en clínic
2. Reconeixement dels s ímptomes o síndrom es a l’animal. Establir un llistat de
problemes basats a l’examen físic i l’his toria clínica.
3. Plantejament de diagnòs tics diferencials basats en el problem a o els
problemes m és rellevants i partint d’un protocol deductiu que ha de conèixer i
des envolupar el clínic davant de cada animal malalt (gos i gat).
4. Establim ent d’un pla de treball o protocol diagnòstic i utilització i interpretació
de les tècniques d’exploració com plem entaria m és habituals
5. Propos ar un tractament i conèixer el pronòstic del procés
6. Seguiment dels anim als hos pitalitzats. Conèixer l’aplicació del tractam ent i la
evolució del cas.

4- PROGRAMA
CLASS ES TEORIQUES
Constarà d’una secció d’autoaprenentatge com près per 4 casos clínics que hauran
de res oldre els alum nes de form a individual; s ón cas os genèrics que inclouran les
grans temàtiques del programa: diges tiu, res piratori o cardiovascular,
nefrologia/urologia o endocrí i hematologia o oncologia. Els alum nes hauran de
lliurar el cas resolt, en la data que s’indiqui, sem pre abans de la seva res olució a
classe. La resta de classes son teòriques i en elles s ’introduiran cas os clínics reals
a resoldre directament a classe.
1. Afeccions de l’aparell digestiu
2. Afeccions de l’aparell respiratori
3. Afeccions del s is tema cardiovas cular

4. Afeccions de l’aparell urinari i endocrí
5. Afeccions hem olim fàtiques y oncológicas
A cada una de les temàtiques s ’afegeixen les lectures recom anades que facilitin la
s eva comprensió o ampliació. Aquestes lectures s ’actualitzen anualment;
comprenen capítols de llibre am b tem es concrets o articles de revisió que faciliten
la formació teòrica (s eguim ent de les classes magis trals) i faciliten la cerca
d’informació per a resoldre els casos d’autoaprenentatge.
Així doncs per a res oldre els casos d’autoaprenentatge disposen de la bibliografia
pres ent a la biblioteca i en cas necessari se’ls hi dona articles complementari.

PRACTIQUES

Tipus

Les pràctiques d’aquesta assignatura consis teixen Pràctica clínica i
s eminari
en l’assistència de totes les tardes de dilluns a
divendres a la Unitat de Petits Animals de
l’Hospital Clínic Veterinari. L’h orari de tarda és de
16:00 a 21:00; ara bé si les consultes finalitzen
més tard, els alum nes hauran de quedar-se fins
que acabem .
Les pràctiques es realitzen al llarg de tot el curs
acadèmic, en les setmanes ass enyalades a
Secretaria.
Els alumnes en aquesta s etmana han d’ass is tir a
les vis ites ass ignades a m edicina interna
consistents en consultes i ecografies. Es
dis tribuïren cada tarda en grups de dos pels
profess ors de medicina interna (Rafael Ruiz de
Gopegui o Dolores Tabar i Yvonne Es pada o
Sergio Santana). Al final de cada tarda, el
profess or corresponent signarà les fulles
d’ass is tència.
És im prescindible que els alum nes assis teixin a les
pràctiques am b el s eu propi material d’exploració:
term òmetre i estetos copi, donat que els alum nes
han de fer les exploracions dels animals .
Els alumnes hauran d’es collir un cas dels visitats
durant la s etm ana i presentar-lo per escrit a un
dels dos professors de l’assignatura el dimarts
s egüent a la setmana de pràctiques. Hauran de

Durada
30 h

comunicar-ho al professor el divendres a la tarda a
la finalització de les consultes , per tal de que cada
alum ne pres enti un cas diferent i indicar-li el
material de consulta necessari per a la seva
preparació (en aquest cas un article o capítol de
llibre). Tam bé se l’orienta per es tablir el problema
clínic del que ha de desenvolupar el diagnòstic
diferencial específic del cas. Al llarg de la
s etm ana, l’es tudiant ha rebut la inform ació
necess ària per poder interpretar les signes
clíniques, laboratorials i les proves diagnòstiques
realitzades . L’es tudiant pot realitzar les cons ultes
necess àries amb posterioritat. . En aquest cas
figurarà la ressenya de l’animal, l’anam nesi,
his tòria clínica, exploració física i s ’establiran els
diagnòs tics diferencials que es van planteja r.
Després es comentaren les proves diagnòs tiques
emprades per ordre d’importància per arribar al
diagnòs tic comentant els resultats anorm als .
Finalm ent s’exposarà el diagnòstic definitiu (s i
exis teix), les possibilitats de tractament i l’evolució.
El/la professor/a podrà assignar un treball
equivalent al cas clínic per a la seva preparació.
Els alumnes hauran d’ass is tir a 4 s em inaris d’una
hora de duració en els que es plantejaran cas os
clínics dels presentats a discussió. Aquests
s eminaris s’organitzaran al llarg del s egon
s emes tre del curs acadèmic. En aques ts
s eminaris es pres entaren els cas os dels estudiants
que hauran estat seleccionats pel profess or en
funció de d’interès del cas i la qualitat del treball.
El cas s erà revisat amb l’estudiant prèviament a la
s eva pres entació al sem inari. El profess or de
Medicina Interna encarregat del s eminari
corresponent modera la discussió del cas i ajuda
en la resposta a les qüestions dels altres alum nes
assis tents al sem inari.
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NORM ES D'AVALUACIÓ
L’avaluació de l’ass ignatura com prèn d’una banda la valoració de les pràctiques
(participació i cas clínic –15%), per altra la resolució dels cas os clínics amb la seva
avaluació (30% de la nota; no lliurar-lo en el temps requerit implica el s us pens de
l’ass ignatura) i finalment l’avaluació de la teoria en un examen es crit d’opció
múltiple (55%).
El tipus d’avaluació seleccionada permet una avaluació continuada de l’estudiant a
la part pràctica i la inclus ió de diferents conceptes. De form a que es poden
avaluar diferents camps del coneixem ent.
Per aprovar l’ass ignatura és im prescindible aprovar separadament els casos
clínics, les pràctiques i la teoria.
Els alumnes repetidors am b les pràctiques i els casos d’autoaprenentatge aprovats
en el darrer curs se’ls conservarà la nota, però hauran d’aprovar l’examen.

ALTRES INFORMACIONS
Quals evol dubte que es plantegi al llarg del curs , consulteu-lo inmediatam ent am b
els res ponsables de l’assignatura.

