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Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Demence
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
prof. dr. Zvezdan Pirtošek

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. Zvezdan Pirtošek

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Katedra za nevrologijo

Kratek opis izbirnega predmeta
Študenti se ob spremljanju ambulantnega in oddelčnega dela spoznajo z najpogostejšemi
boleznimi, ki se kažejo s sindromom demence (Alzheimerjeva bolezen, demenca z
Lewyjevimi telesci, frontotemporalna demenca…). Na oddelku bodo aktivno sodelovali pri
obravnavi bolnikov, ki so hospitalizirani zaradi demence. Spoznali bodo različne laboratorijske
in funkcijske preiskovalne metode za postavljanje diagnoze in možnosti zdravljena, skupaj pa
si bodo tudi ogledali film na temo demence.
Predmet se izvaja s predavanji (2 uri), vajami (10 ur) in seminarjem (11 ur).
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Predvidoma zadnji teden v oktobru.

01/522 32 93

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Končno preverjanje znanja s seminarjem, ki ga študenti pripravijo na eno izmed ponujenih
tem.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
15

Obvezna študijska literatura in gradivo

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.
Erasmus+; predmet se izvaja tudi 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.

