CURS 2009-2010
LLICENCIATURA DE VETERINÀRIA
1- DADES DE L’ASSIGNATURA
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3- OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA
OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA
L’objectiu principal d’aquesta assignatura és:
- Que l’alumne aprengui a fer un diagnòstic diferencial davant d’un problema clínic en èquids i
plantejar proves diagnòstiques justificades per poder arribar a un diagnòstic.
Amb aquesta assignatura es vol incrementar la formació clínica dels alumnes, emprant els èquids com a
pacients. Per a això, les característiques d’aquesta assignatura són:
- Està orientada totalment de forma pràctica
- Es plantegen els principals quadres clínics que es poden trobar a la clínica equina
- L’alumne ha de trobar el llistat de diagnòstics diferencials i plantejar un protocol de proves
diagnostiques adients per poder arribar a un diagnòstic
- Es discuteixen els principals diagnòstics, pronòstic i un pla terapèutic davant del cas clínic
- Es plantegen casos clínics que es tenen que resoldre
Les classes teòriques són de 2 hores seguides per fer primer una discussió que serveixi de introducció en els
diferents quadres clínics presentats, seguit d’uns casos clínics per aplicar pràcticament els diagnòstics
diferencials discutits.
Amb les pràctiques de l’assignatura es vol complementar la formació clínica de l’alumne i introduir-lo a la
clínica d’èquids. D’aquesta manera, l’estudiant pot ser capaç, en finalitzar el curs, de pensar com un clínic
davant d’un problema amb un èquid.

4-

PROGRAMA

CLASSES TEÒRIQUES

Tema 1. Introducció a l’assignatura – resolució d’un cas clínic
Tema 2. Afeccions digestives. ( 4 hores)
Tema 3. Afeccions respiratòries: vies respiratòries altes i baixes. (4 hores)
Tema 4. Afeccions cardiovasculars. (2 hores)
Tema 5. Afeccions genitourinàries (2 hores)
Tema 6. Afeccions neurològiques.(2 hores)
Tema 7. Afeccions hematopoiètiques.(2 hores)
Tema 8. Afeccions múscul-esquelètiques.(4 hores)
Tema 9. Afeccions dels nounats.( 2 hores)
Tema 10. Diagnòstic per l’imatge ( 2 hores)

PRÁCTIQUES

1.

Pràctiques clíniques (a la UE-HCV):
- L’objectiu és fer un entrenament de com arribar a un diagnòstic, pronòstic i tractament, així com
veure la seva evolució, amb els casos clínics ingressats i referits a l’UE.
- Fer una estada de 2 setmanes seguides a l’UE-HCV d’aquelles setmanes ofrenades.
- Comencen un dilluns a les 9:00 i acaben un dilluns després del repàs dels casos clínics ingressats.
- L’horari és complet tot el dia, tot i que es poden fer compatible amb alguna pràctica regulada. També
es faran guàrdies nocturnes i de caps de setmana.
- Vestimenta: un pijama verd, calçat adequat. Cal un altre pijama net per poder entrar a quiròfan.
- Material clínic a portar: fonendoscopi, termòmetre, llibreta butxaca i bolígraf.
- Identificació: Cal portar la identificació sempre, amb noms i assignatura.

2.

Assistència a seminaris:
- S’organitzen 6 seminaris clínics per aprofundir en certs tòpics:
o Interpretació d’anàlisi clínics
o Urgències quirúrgiques
o Fractures
o Terapèutica equina
o Identificació d’èquids i medicina preventiva
o Anestèsia i sedació

3.

Preparació d’un cas clínic:
- L’alumne haurà de preparar i exposar per escrit un dels casos clínics que hagi vist al llarg de la seva
estada a l’UE
- El cas es decidirà al finalitzar la seva estada (dilluns) amb el professor responsable i es presentarà el
dilluns de dues setmanes després de finalitzar la seva estada clínica (14 dies). Cada dia de retard es
penalitzarà amb un punt negatiu.

NORMES D'AVALUACIÓ

Es modifica el sistema d’avaluació pel curs 2009-2010!
La nota final estarà composada per 50% examen teòric, 30% mòdul i 20% cas clínic, amb un mínim de
4/10 de cadascuna de les parts per aprovar.
L’examen està composat de casos clínics guiats amb sub-preguntes, de resposta breu o a desenvolupar.
A la convocatòria de setembre l’examen pot ser oral si el nombre d’alumnes presentats es baix.
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ALTRES INFORMACIONS
Horari de tutories: Divendres de 11 a 13h VO 343

