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NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Klinična prehrana 1
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
doc.dr. Nada Rotovnik Kozjek, 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. Nada Rotovnik Kozjek, dr.med.
izr.prof. Bojan Knap, dr.med.
Katja Kogovšek, dr. med.
Božič Tajda,katedre
dr.med.
Sodelujoče
oz. inštituti
asist.dr. Milena Blaž Kovač, dr.med.
Katedra za onkologijo
Katedra za nefrologijo
Katedra za družinsko medicino
Katedra
za izbirnega
pediatrijo predmeta
Kratek
opis

Izbirni predmet klinična prehrana 1 študenta seznani z osnovami klinične prehrane in njenim
pomenom v medicini. Vsebina predmeta omogoča pridobitev osnovnih znanj, orodij in veščin
za izvedbo procesov prehranske obravnave v vsakodnevni klinični praksi. Poseben poudarek
je namenjen razumevanju povezav med prehranskim vnosom in presnovnim stanjem
posameznikov v zdravju in bolezni. Poudarjene so specifične prehranske potrebe različnih
populacijskih skupin in pomen individualne prehranske obravnave posameznikov (starostnik,
ženske), športnikov in nevroloških bolnikov.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Pričetek v prvem tednu letnega semestra. Termini bodo v popoldanskem času po dogovoru s
prijavljenimi kandidati.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Pisni izpit 50% ocene
Projektno delo 50% ocene

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
10 študentov

Obvezna študijska literatura in gradivo
1. Sobotka, Lubos. Basics in clinical nutrition, 2011 (izbrana poglavja)
2. http://lllnutrition.com/
3. Rotovnik-Kozjek N (ur.), Miloševič M (ur.), Cerović O, Sedej I, Knap B, Kompan L, Lainščak
M, Lavrinec J, in sod. Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in
starostnikov v domovih za starejše občane. 1. izd. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2008.
4. Maughan R, eds. Sports Nutrition. Willey Blackwell; 2014 (izbrana poglavja)
5. Izbrani članki iz področja presnove in klinične prehrane

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.

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.

