A 11. féléves Lógyógyászati klinikai gyakorlat szabályai elvárásai az LTK-n
Jelenléti kötelezettség: aktuális beosztás alapján, beosztás ismertetése a gyakorlat első
napján
Kötelező részvétel mindenki számára a beosztástól függetlenül:
Reggeli vizit (hétfőn, kedden, szerdán): 8.00
csütörtök: röntgen vizit: 8.00
péntek: journal club ill. kiselőadás: 8.00
Kötelező viselet: munkaruha, zárt lábbeli, fonendoszkóp, hőmérő, olló, toll
Munkarend, elvárások: Saját esetek elosztása reggeli viziteken. Saját esetek teljes körű
nyomon követése. Az esetek ellátásába bevont alsóbb éves hallgatók koordinálása. A
vizsgálatok, kezelések, beavatkozások regisztrálása a kórlapokba és a Dokivet
programba. A délutáni viziteken az esetek ismertetése. Tulajdonosokkal való
kommunikáció nem a 11. féléves hallgató feladata! Az un. klinikai kártyán lévő
feladatok elvégzése a 11. félév teljesítése során minimum elvárás, annak regisztrációja
az adott hallgató feladata.
A journal club-on aktív részvétel: ennek érdekében a cikkekhez való hozzáférés miatt
az e-mailcím leadása a 11. félév felelősének és a tanszék titkárságán Pataki Edinának.
Egy eset (belgyógyászati, sebészeti, szemészeti vagy ortopédiai) teljes feldolgozása,
egy 10-15 perces ppt bemutatása (magyarul illetve angolul) a 4. gyakorlati hét végén.
Ha a gyakorlat során komoly problémák merülnek fel az adott hallgatóval
kapcsolatban (nincs jelen, gyakran késik..), a problémákat észlelő senior klinikus
feladata tanú jelenlétében leülni a hallgatóval és figyelmeztetni a problémára a
gyakorlat idejének a fele előtt. Ha a hallgató nem képes változtatni nem megfelelő
hozzáállásán, a gyakorlata nem lesz elfogadva.
A gyakorlatukat kinti helyeken töltő hallgatók a gyakorlatuk végeztével gyakorlati
vizsgára jelentkeznek be, melyet létszámtól függően írásban szervez meg az LTK.
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11th semester LTK practical at the Department 4 weeks

To be present: follow the schedule given by the responsible college from the Equine Department
Obligatory for everyone.
• Clinical round (Monday, Tuesday, Wednesday) starts: at 8:00 am.
• every Thursday: radiological round next to the secretary upstairs starts at 8:00 am
• every Friday: Journal Club same location as the radiological round, starts at 8:00 am.
Working dress: prescribed working cloths, stethoscope, thermometer, scissor, pen
Working schedule:
Own patients will be given, must be followed during their stay.11th semester students must help
in organizing daily work of students coming out for one week practical. 11 th semester students
must write daily reports into the DokiforVets patient program. On clinical rounds in the
afternoon they should present their cases. They have no duty and no right to communicate with
the owners. It is the duty of the vet employed by the University, whoever is responsible for the
patient.
During the practical students should fulfill all of the cases listed on clinical cards for equine
patients.
On Journal Clubs they must participate actively. They should give their email address at the
beginning of their practical at the secretary of the Department to Edina Pataki (upstairs at the
Equine Clinic), in order to receive the papers before the JC.
11th semester students must pick up cases, prepare a ppt from it and present their case at the end
of the practical 10-15 minutes).
If there are serious problems rising during the practical with a 11th semester student (not present
on obligatory events, often late..), it must be discussed within the first 2 weeks with a senior
lecturer from the clinic. If problems are not solved, the practical for this student will not be
accepted.
Students having their practical on outside locations must sit a practical exam at the end of their
practical in the Equine Department. The exam is organized in a written form by the Equine
Department.
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