Uchwała Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach nr 9/11/2015 z dnia 27.11.2015 r.,
zmieniająca Uchwałę Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach nr12/2015 z dnia 27.03.2015 r.,
tekst jednolity

Regulamin opieki nad zwierzętami i utrzymania czystości w Uniwersyteckim Centrum
Medycyny Weterynaryjnej (UCMW)
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach (WMWZ)
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

1. Opiekę

(dyżury)

nad

zwierzętami

prowadzą

studenci

Wydziału

Medycyny

Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, w szczególności kierunków Weterynaria (II, III,
IV i V rok) i Zootechnika (II i III rok) przez 365 dni w roku, według grafiku ustalanego
przez koordynatorów praktyk w uzgodnieniu z Dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum
Medycyny Weterynaryjnej.
2. Dyżury w UCMW są obowiązkowe i rozliczane w programie studiów w ramach
praktyk i staży klinicznych. W trakcie odbywania zajęć klinicznych studenci wykonują
polecenia lekarzy prowadzących dyżur. Dla zaliczenia danego cyklu zajęć, studenci są
zobowiązani do opracowania (w formie pisemnej) i zaprezentowania jednego
przypadku

klinicznego,

w

obecności

Dyrektora

UCMW

oraz

nauczyciela

akademickiego Instytutu Weterynarii.
3. Dyżur sprawowany jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez zespół od 6 do 8 osób.
Dyżur zaczyna się w poniedziałek o godzinie 8.00 i kończy w poniedziałek następnego
tygodnia o godzinie 12.00. W zależności od bieżących potrzeb Dyrektor UCMW może
skrócić lub wydłużyć godziny dyżuru.
4. Do obowiązków studentów należy:
- karmienie i pojenie zwierząt według instrukcji zamieszczonej w pomieszczeniach
dla zwierząt,
- odnotowanie każdej wykonanej czynność w karcie zwierzęcia,
- sprzątanie boksów, kociarni i kenelu oraz pomieszczeń szpitala minimum 3 razy
w ciągu dyżuru, które obejmuje:
 czyszczenie kocich kuwet,
 wymianę podkładów higienicznych,
 wymianę ściółki (zwierzęta gospodarskie),
 sprzątanie wybiegu zewnętrznego i kenelu zewnętrznego,

-utrzymanie czystości korytarzy i pomieszczeń, w których znajdują się zwierzęta,
oraz ciągów komunikacyjnych,
- utrzymanie porządku i czystości w paszarni,
- wyprowadzanie zwierząt na wybieg zewnętrzny:
 psy - do kenelu zewnętrznego (przy złych warunkach atmosferycznych spacer
30 minutowy 3 razy w ciągu dyżuru dziennego),nieczystości podczas spaceru
należy zbierać do odpowiednich pojemników,
 konie - lonżowanie 2 razy w ciągu dyżuru dziennego przez 45 minut,
- czyszczenie i pielęgnacja okrywy włosowej zwierząt, a w przypadku koni również
czyszczenie kopyt - raz w ciągu dyżuru dziennego,
- sporządzanie zapotrzebowania na karmę dla zwierząt wg wcześniej określonych
zasad.
5. W przypadku pacjentów UCMW o wszystkich dodatkowych wymaganiach
i czynnościach pielęgnacyjnych nieobjętych niniejszym regulaminem zadecyduje
lekarz dyżurny.
6. Zadawanie leków zaordynowanych przez lekarza prowadzącego odbywa się pod jego
nadzorem, z jednoczesnym odnotowaniem w/w czynności w karcie klinicznej
zwierzęcia (zwierzęta hospitalizowane). Leki pobierane są z apteki w obecności
lekarza dyżurnego. W karcie pacjenta student odnotowuje CTO (ciepłota wewnętrzna,
tętno oddechy), objawy kliniczne, apetyt i pragnienie.
7. Student informuje lekarza dyżurnego w trybie natychmiastowym (osobiście
lub telefonicznie) w przypadku:


zauważania niepokojących objawów u zwierząt,



uszkodzenia sprzętu, wyposażenia pomieszczeń itp.,

8. Każdego dnia studenci spotykają się z lekarzem dyżurnym UCMW na odprawie.
9. Podczas pełnienia dyżuru studenta obowiązuje określony strój: fartuch ochronny
lub ubranie chirurgiczne, obuwie ochronne.
10. Studenci mają obowiązek zdjęcia biżuterii, tj. obrączek, kolczyków (w tym widoczny
piercing), łańcuszków, bransoletek, zegarków, pierścionków, itp. Obowiązuje zakaz
noszenia sztucznych lub długich paznokci.
11. Zakazuje się wstępu do UCMW osobom nietrzeźwym lub znajdującym się
pod wpływem środków odurzających. Na terenie całego obiektu, jak również na terenie
wybiegu zewnętrznego, obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

12. Na

teren

UCMW

zabrania

się

wnoszenia

niebezpiecznych

przedmiotów

oraz chemikaliów. Na terenie UCMW zabrania się korzystania z: aparatów
fotograficznych, dyktafonów, telefonów komórkowych, kamer video, innych sprzętów
elektronicznych z wyłączeniem Auli - po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia.
13. Posiłki spożywane są jedynie w wyznaczonym miejscu.
14. Warunkiem uczestnictwa w dyżurach w Uniwersyteckim Centrum Medycyny
Weterynaryjnej jest zapoznanie się i podpisanie niniejszego regulaminu.
15. Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia przez Radę Wydziału.

Dziekan
/-/
Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel

