Tantárgyi követelmények

A Lógyógyászati Tanszék és Klinika által oktatott tantárgyak keretében tartott gyakorlatok során
a hallgatóknak az alábbiakat kell figyelembe venni
1. Öltözet: fehér köpeny, megfelelő cipő vagy lábbeli viselése
2.Orvosi eszközök: fonendoszkóp, ill. az adott gyakorlat által esetileg előírt műszer
(plessziméter, reflex kalapács, fényceruza)
3. Állatokhoz kizárólag kesztyűvel lehet hozzáérni, ami egyszer használatos
4. Az adott tantárgy felelős által előre központilag meghatározottan beugróra az adott gyakorlat
anyagából kell felkészülni.
5. A klinikai gyakorlatoktól független, de annak ideje alatt egy légtérben zajló klinikai
betegvizsgálatok, kezelések és egyéb beavatkozások megtekintéséhez a vizsgáló állatorvos
szóbeli engedélye szükséges. Ennek a célja a jelenlévő személyek biztonságának és a vizsgálat
elvégezhetőségének fenntartása.
6. A kórház elkülönített vagy előre kijelölt részeire a hallgatók bejárása nem engedélyezett
7. A műtőbe a hallgatók csak az előírt szabályoknak megfelelően és kompetens személy szóbeli
engedélye után léphetnek

Mandatory guidelines for labs and practicals

Students are strongly encouraged to follow these recommendations while attending at labs and
practicals at the Department and Clinic of Equine Medicine:

1. Outfit: White coat and proper shoes or boots
2. Medical instruments: stethoscope, thermometer and other may required by specific occasions
(hammer, penlight)
3. Every animal housed at the clinic should only be handled in gloves
4. Certain labs require an entry quiz from the material of the given topic with an intention of
making students familiar with the specific topic. Please refer to the information of the classes
5. During clinical practicals (case discussions) in the hospital area, students maybe allowed to
observe concurrent clinical evaluations, treatments or other procedures if it is pre-approved by
the attending clinician. This is required due to personal safety and maintaining technical
feasibility.
6. Students are not allowed to enter to the isolation facility or other areas closed off within the
building.
7. Students may enter the surgery room by obeying denoted guidelines and by obtaining the
approval of a person in charge.

