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Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med.

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

5.

✔

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni

Izvajalci izbirnega predmeta
doc. dr. Maja Šoštarič, prim. mag. Dušan Vlahović, doc. dr. Primož Gradišek, asist. dr. Peter
Poredoš, asist. Marko Žličar, Anita Brečko

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo

Kratek opis izbirnega predmeta
Teoretični del sestavljajo predavanja: o oskrbi poškodovancev, šokovnih stanjih s poudarkom
na bolniku s politravmo, posebnosti poškodovanca s poškodbo posameznih telesnih regij in
etika oživljanja.
Praktični del in seminarji sestavljajo:
učenje urgentne medicine v simulacijskem centru, reševanje scenarijev vzdrževanje dihalne
poti, postopki intubacije, novosti pri oživljanju, srčni zastoj, oskrba politravmatiziranega.
Namen predmeta je študente naučiti osnove urgentne medicine, predstaviti značilnosti
poškodovanca, ponoviti znanje oživljanja in vzdrževanja odprte dihalne poti. Študenti morajo
ob koncu poznati patolofiziologijo in klinične znake šoka, opredeliti vrste šoka in na
Okvirno
obdobje
katerem se bo
predmet izvajal
simulatorju
pričetiv zsemestru,
ustreznimv zdravljenjem
oz.izbirni
postopki.
Predavanja
in začetek
vaje v Simulacijskem
Po dogovoru,
novembra. centru in Centralnem urgentnem bloku. Uporaba modela
lutke za reanimacijo in SIMAN.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Sprotno preverjanje med vajami.
Ustni izpit in uspešno reševanje scenarija vzdrževanje dihalnih poti.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
15

Obvezna študijska literatura in gradivo
Priročnik European Trauma Course manual, ERC
Vladimir Smrkolj: Kirurgija
Slovenski prevod povzetka smernic za oživljanje 2015 Evropskega reanimacijskega sveta.
Elektronska publikacija, ISBN 978-961-91593-7-8, dostopno na www.szum.si
PG Barash, BF Cullen, RK Stoelting. Clinical Anesthesia. Lippincott Williams&Wilkins 4th edit.
Zbornik XX. CEEA Podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije, Ljubljana 2012

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

Velja za študijsko leto: 2017/18

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.

