Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
E-pošta: tomaz.mars@mf.uni-lj.si
Telefon: PTKS I se izvajal v
popoldanskem času (med
15:00-19:00) v obdobju med
15.3. in 15.5. Termini bodo
določeni po dogovoru s
študenti na uvodnem sestanku
sklicanem predvidoma med
10.-20.1.

Inštitut za patološko fiziologijo
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Patofiziološki temelji kritičnih bolezenskih stanj I
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

✔

5.

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Nosilec izbirnega predmeta
Prof.dr. Fajko Bajrović, Prof.dr. Matej Podbregar, Prof.dr. Tomaž Marš, Doc. dr. Sergej PirmajerDoc
Izvajalci izbirnega predmeta
Prof.dr. Fajko Bajrović, Prof.dr. Matej Podbregar, Prof.dr. Tomaž Marš, Doc.dr. Uroš Kovačič,
Asist. Miha Mežnar

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za patološko fiziologijo,
Katedra za interno medicino
Katedra za nevrologijo
Kratek opis izbirnega predmeta
Kratek opis vsebine, učni cilji in opis znanj in veščin, ki jih bo študent pri izbirnem predmetu
pridobil; oblika izvajanja (predavanja, seminarji, vaje, klinične vaje, itd.). Pri opisu (preverjanju
znanja, itd.) izbirnega predmeta je treba upoštevati veljavni učni načrt.
PTKS I se izvajajo v manjši meri v obliki predavanj in vaj, večji del kot seminarske vaje
(razprava ob kliničnih primerih kritičnih bolezenskih stanj). Vsebinski sklopi - teme: Motnje
delovanja srčno-žilnega sistema, Nevrološke bolezni in nevrotravma, Kritična bolezenska
stanja prebavil. Predmet bo obravnaval patofiziološke mehanizme, ki privedejo do
najpogostejših bolezenskih stanj pri kritično bolnih na poglobljen in integriran način, pri čemer
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konkretnih kliničnih primerih. V okviru praktičnega dela predmeta se bodo študenti seznanili in
vadili diagnostične pristope in metode (ultrazvok) spremljanja kritično bolnih.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Oblike sprotnega in končnega preverjanja znanja in veščin, ki se uporabljajo pri predmetu.
Navedite način poprave ocene. Pri opisu (preverjanju znanja, itd.) izbirnega predmeta je treba
upoštevati veljavni učni načrt.
Uporabljene bodo sprotne oblike preverjanja osvojenega znanja (večizbirni zaprti tip vprašanj,
reševanja konkretnih nalog klinični primeri), in končno preverjanja znanja (večizbirni tip
vprašanja) z možnostjo ustnega zagovora.
Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet za določeni študijski program v
študijskem letu.
Izpiti, ki jih mora študent opraviti, da lahko vpiše izbirni predmet.
(Upoštevati je treba veljavni učni načrt predmeta.)
Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet: 60
Obvezna študijska literatura in gradivo
Obvezna literatura:
- Temelji patološke fiziologije, učbenik, Inštitut za patološko fiziologijo MF, zadnja izdaja.
- Seminarji iz patološke fiziologije, učbenik, Inštitut za patološko fiziologijo MF, zadnja izdaja.
Priporočena in dodatna literatura:
- Pinsky MR, Dhainaut JFA. Pathophysiologic foundations of critical care. Williams and
Wilkins, 1993.
- Respiratory-Circulatory Interactions in Health and Disease. Edited by Scharf SM, Pinsky MR
and Magder S. Marcel Dekker, Inc., New York, USA, 2001, 1st edition.
- Temeljni učbeniki iz področja Interne medicine in Urgentne medicine v tiskani ali elektronski
obliki

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.
Izbirni predmet se ne izvaja za tuje študente.

Velja za študijsko leto: 2017 / 2018

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.

