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Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Izbirni predmet - Ortopedija
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
prof. dr. Vane Antolič, dr. med., višji svétnik

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

✔

5.

✔

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni

Izvajalci izbirnega predmeta
prof. dr. Vane Antolič, dr. med., višji svétnik
prof. dr. Rok Vengust, dr. med.

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Katedra za ortopedijo, UL-MF

Kratek opis izbirnega predmeta
Namen predmeta je spoznavanje specialnih področih ortopedije s pridobivanjem
poglobljenega znanja. Pouk predmeta bo obsegal področja osteoartroze, spinalne stenoze,
dedne bolezni in sindrome v ortopediji, medikamentozno zdravljenje z nesteroidnimi
antirevmatiki in bolezenska stanja zg. in sp. udov. Izbirni predmet bo potekal v obliki
predavanj.

Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Oktober in november 2016.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Preverjanje znanja se bo izvajalo s pisnim izpitom (esejska vprašanja).

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet za določeni študijski program v
študijskem letu: 50
Izpiti, ki jih mora študent opraviti, da lahko vpiše izbirni predmet:
Edini pogoj je veljaven vpis v 4. ali 5. letnik enovitega magistrskega študija Medicina, 2.
stopnja.
Obvezna študijska literatura in gradivo
1. Antolič V, Herman S, Pavlovčič V: Srakarjeva Ortopedija (II. izdaja), 2006.
2. Vengust R: Degenerativne bolezni ledvene hrbtenice in operativno zdravljenje. Mavrica
2009.
3. Crawford Adams J, Hamblen DL: Outline of Orthopaedics. Churchill Livingstone 2001.
4. Skinner HB: Current Diagnosis & Treatment in Orthopedics. Appleton & Lange 2000.
5. Salter RB: The Musculoskeletal System. Williams & Wilkins 1999.
6. Staheli LT: Fundamentals of Pediatric Orthopedics. Lippincott-Raven 2003.
7. Andrew JG, Herrick AL, Marsh DR: Musculoskeletal Med. and Surg. Churchill Livingstone
2000.

Navedite, ali se izbirni predmet v študijskem letu izvaja tudi za študente, ki na UL MF
gostujejo v okviru programov mobilnosti (Erasmus+ in drugo). Navedite morebitne posebne in
dodatne pogoje, v kolikor je izbirni predmet na voljo za tuje študente. Navedite, ali se izbirni
predmet izvaja (tudi) v angleškem jeziku.
Predmet se NE izvaja za gostujoče študente v programih mobilnosti in se NE izvaja v
angleškem jeziku.

Velja za študijsko leto: 2016 / 2017

V skladu z 2. členom Pravilnika in navodil za najavo, vpis in izvedbo izbirnih predmetov
na UL MF je treba najavo z opisom izbirnega predmeta v elektronski obliki posredovati
Službi za študentske zadeve UL MF in Komisiji za študijske zadeve UL MF na e-naslov
predmeti@mf.uni-lj.si najkasneje do 30. 6. za naslednje študijsko leto.

