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Задължения и права на дежурни студенти през нощта

Общи правила

Дежурствата на студенти в Университетска ветеринарна болница с
клиники през нощта се определя от график спуснат от Деканата на ВМФ.
За тези които по една или друга причина не фигурират в списъка или в
случай на невъзможност за явяване на определената дата по обективни
извинителни причини, от Декана на ВМФ се издава допълнителна бележка
за промяна на датата на дежурството.
Преди начало на работа студентите се запознават с изискванията по
отношение за безопасност на труда, които трябва да спазват.
Удостоверяват това с подпис в дневника за ежедневен инструктаж.
Подписват и съответна декларация за съгласие.
Продължителността на нощно дежурство е от 20.00 до 8.00 часа на
следващия ден.
Денят след дежурството студентите са освободени от занятия. След
уговорка и по преценка на преподаватели студентите могат да се
освобождават от определени занятия през предходния ден.
Удостоверяване за проведено дежурство се осъществява чрез заверка в
студентската книжка от дежурния през нощта ветеринарен лекар и/или
преподавател.
Дежурните студенти са пряко подчинени на преподаватели, дежурния
ветеринарен лекар и работещия екип. Студентите изпълняват точно
техните разпореждания в този ред, а при необходимост се допитват
единствено до тях.
Студентите следват указания на дежурния екип като участват при снемане
на анамнеза, фиксиране, отчитане на клиничните показатели, регистрация
.в електронната система., вземане на проби, приложение на лекарствени
средства.
Студентите снемат статуса на пациентите с продължителен курс на
лечение /температура, пулс, дишане и др.), сменят превръзки, помагат на
болногледачите в хранене и почистване на животните. Те своевременно
съобщават на дежурния екип за евентуални настъпили промени в
състоянието на стационарните пациенти.

10. Студентите ВЛИЗЗТ В асептичните ЗОНИ СЗМО С определено за тази цел
облекло, като СТр0ГО съблюдават асептиката И антисептиката.

1 1. Студентите участват в подготовката на пациентите за операция и полагат
““ТПЧТРУХ ПП 7111“!!! [!“/х" .тпп



12. Под контрола на дежурния екип студентите могат да участват при
различни операции и манипулации с животни.

13.След края на всеки преглед, манипулация, операция дежурните студенти
почистват масите, пода и др. оборудване, помагат в извършване на
текущите дезинфекции.

14.По време и след работа студентите не трябва да влизат в конфликт със
собственици на животни и дежурен екип. При наличие на спорни моменти
и основания за оплакване същите трябва да се докладват на управителя на
болницата и ръководството на ВМФ.

15. При съмнение за особено опасни инфекциозни заболявания, пациентите
се обслужват с особено внимание и се оставят в изолатора.

16. Работно място не се оставя без надзор. При наложително му напускане
помещенията се заключват и се информира се охраната на Тракийски
университет.

17. На дежурния екип се обезпечаВат ободряващи напитки и храна.

Изисквания по отношениебезопасност на труда - ежедневен*инструктаж

1. Студентите се явяват и започват своето нощно дежурство само при
добро физическо, психическо състояние и форма, своевременно
съгласно графика.

2. За студентите е оборудвана съблекалня, в която те обличат
задължително работно облекло, с което се допускат до клиничните зали
и кабинети.

3. Студентите участват в приемане и регистрация на постъпилите и на
приходящите пациенти съвместно и съгласувано с дежурния лекар и
екип.

4. Преди работа задължително се поставят нужните предпазни средства -
престилки, ръкавици, маски, очила и др.

5. В работата си те съблюдават строго указанията не дежурния лекар или
преподавател.

6. При работа с животни строго спазват всички правила за това - контакт
с пациент, собственик и подход обноски и фиксиране, като се спазват
всички изисквания за лична безопасност.

7. Злонрави животни да се обслужват след задължително надеждно
фиксиране, а при необходимост след упояване.
След работа ръцете задължително се дезинфекцират.

9. При случайно нараняване, напръскване с биологична течност,
химикали и др., засегнатите незабавно преустановяват своята дейност.
Извършва се нужното почистване, измиване, дезинфекция и превръзка
и ако е необходимо се търси медицинска помощ.

10. Почивките и паузите за хранене, тютюнопушене да се осъществяват
извън работното място, на оказаните за тази цел места.
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11. По време на нощно дежурство, работата и управлението на
поддържаща техника, диагностична апаратура, климатици, автоклави,
водопроводи др. се извършва под контрола на дежурния лекар или
преподавател.

12. При повреда не се допуска „отремонтиране“ на уреди или работа по
водопроводна мрежа и електрическа инсталация.

13. По време на дежурство се забранява консумация на алкохол и
упойващи средства.

14. Не се допуска пререкание, конфликт и противопоставяне със
собствениците на животни.

15. При конфликт, произшествие или друга заплаха се информира
незабавно охраната на Тракийски университет чрез телефонна връзка
тел. 042-699-222, 0885888232 или „паник“ бутона.

16. По време на нощно дежурство не се разрешава напускане на
територията на УВБК и оказване на извън болнична помощ.

*Забележка: ПОСОЧСНИТС ИЗИСКВЗНИЯ са ДОПЪЛНСНИС на МСРКИТС за Мерките 38
беЗОПЗСНОСТна труда ОТНЗСЯЩИ СС 38 ДНСВНИТС ДСЖУРСТВЗ
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