Clinică chirurgicală si prelegeri clinice pe specii
(ANUL V)
Nr. credite transferabile 4

Structura disciplinei (nr. de ore săptămânal)
Semestrul

Curs

Seminar

Clinica

Proiect

IX

2

-

2

-

Statutul disciplinei
Disciplină de specialitate (obligatorie)
Titular disciplină
Sef lucr. Dr. Ciobanu Stelian
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
Disciplina de Clinică chirurgicală si prelegeri clinice pe specii
în conformitate cu programa analitică, are ca principal obiectiv însuşirea de
către studenţi a cunoştinţelor şi dobândirea abilităţilor necesare viitorului
medic veterinar, în scopul înţelegerii corelaţiilor existente între etiopatogeneză,
simptomatologie, metode de diagnostic specifice afecţiunilor chirurgicale la
diferite specii de animale in scopul efectuari celor mai adegvate masuri
profilactice si protocoale terapeutice sau efectuarea unor interventii
chirurgicale. Deplasari in ferme zootehnice,examen in grup, identificarea
animalelor cu afectiuni chirurgicale, stabilirea diagnosticului,prognosticului si
tratamentului.
Însuşirea modului de administrare a medicamentelor de uz veterinar şi a
riscurilor legate de utilizarea lor neadecvată.
Însuşirea formularisticii şi a modului de redactare a documentaţiei de ordin
clinic;
Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare cu proprietarii de animale şi evaluarea
situaţiei în vederea adoptării deciziilor în raport cu natura fiecărui caz clinic.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (capitole/subcapitole)

Diagnosticul şchiopăturilor
Aspecte clinice şi terapeutice în bolile membrelor
Afecţiunile	
  degetului
Pododermatita	
  aseptica	
  difuză

Nr.
ore
2
2
2
4

Afecţiunile cutiei de corn
Afecţiunile zonei acropodiale proximale
Afecţiuni ce se produc proximal de acropodiu
Afecţiunile zonei acropodiale la carnivore
Afecţiuni chirurgicale ale membrelor la păsări
Patologia pleoapelor şi aparatului lacrimal; Patologia mucoasei conjunctivale
Patologia corneei
Patologia tractusului uveal şi cristalinului; Patologia globului ocular.
Tulburări de vedere

2
3
3
3
1
2
2
1
1

	
  
Lucrări practice

Nr.
ore

1. Diagnosticul şchiopăturilor; 2. Aspecte clinice şi terapeutice în bolile membrelor; 3.
Afecţiunile degetului; 4. Pododermatita aseptica difuză acută; 5. Afecţiunile cutiei de corn;
6. Afecţiunile zonei acropodiale proximale; 7. Afecţiuni ce se produc proximal de
acropodiu ; 8. Afecţiunile zonei acropodiale la carnivore;9. Afecţiuni chirurgicale ale
membrelor la păsări;10. Patologia pleoapelor şi aparatului lacrimal; Patologia mucoasei
conjunctivale;11. Patologia corneei;12. Patologia tractusului uveal şi cristalinului; Patologia
globului ocular;13. Tulburări de vedere.
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Evaluare finală
Forme de evaluare

Modalități de evaluare Procent din nota finală

Examen

Oral

80 %

Aprecierea activității din timpul anului

Oral

20 %

na de contact
Sef lucrari dr. Ciobanu Stelian
Facultatea de Medicină Veterinară - USAMV Iași
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iasi, 700489, România
telefon: 0040 232 407476
E-mail: ciobanust@yahoo.com
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