Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
E-pošta:
Telefon: Začetek letnega semestra
pripravimo enourni
informativni razgovor,
poiščemo možni skupni čas za
študente različnih letnikov.
Predavanja izpeljemo v enem
tednu v popoldanskem času.
Vaje uskladimo na podoben
način s koordiniranjem
uslužbenk na Katedri.

Ime katedre oz. inšituta
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
KIRURGIJA V IZREDNIH RAZMERAH
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik

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. Radko Komadina, dr. med., svetnik
Asist. mag. Simon Herman, dr. med.
Asist. Andrej Strahovnik, dr. med.

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Katedra za kirurgijo MF UL

Kratek opis izbirnega predmeta
Študent se spozna z delovanjem zdravstva v izrednih razmerah, tako ob naravnih nesrečah
kot v vojnih okoliščinah. Študentje spoznajo med. opremo, ki se uporablja v izrednih razmerah
in posebnosti operacijskih posegov.
Študenti se poglobljeno spoznajo z različnimi metodami zdravljenja poškodb v primeru
naravnih nesreč in v vojni.
Študent mora razlikovati način zdravljenja poškodb v miru in v izrednih razmerah, načine
triaže, načine etapnega zdravljenja, načine zdravljenja v poljskih bolnišnicah.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Začetek letnega semestra pripravimo enourni informativni razgovor, poiščemo možni skupni
čas za študente različnih letnikov. Predavanja izpeljemo v enem tednu v popoldanskem času.
Vaje uskladimo na podoben način s koordiniranjem uslužbenk na Katedri.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Študenti pripravijo seminarsko nalogo, ki jo predstavijo na skupnem seminarju po tem, ko jo
nosilec predmeta recenzira.
Ob zaključku predmeta je pisni test.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
do 30

Obvezna študijska literatura in gradivo
• Smrkolj V. (et al): Kirurgija, Ljubljana, 2014
• Ciotone G. R. ( et al): Disaster Medicine. Philadelphia: Elsevier-Mosby, 2006.
• Komadina R, V Smrkolj, I Tomazin: Osnove medicine v izrednih razmerah s kirurškega
vidika Celje, 2009

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.
Ne. Izbirni predmet poteka v slovenskem jeziku. Za tuje študente v programu Erasmus imamo
del vsebin tega predmeta v predmetu Emergency medicine.

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.

