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Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni

Izvajalci izbirnega predmeta

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Katedra za nevrologijo

Kratek opis izbirnega predmeta
Študenti bodo sodelovali pri delu v urgentni ambulanti in se naučili razmišljati in ukrepati ob
bolniku z akutno možgansko kapjo (ishemična možganska kap, subarahnoidna krvavitev...).
Spoznali bodo različne urgentne terapevtske ukrepe (intravenska tromboliza, urgentno
endovaskularno zdravljenje). Spremljali bodo bolnikov izid zdravljenja in dodatne diagnostične
in terapevtske ukrepe v Enoti za možgansko kap. Sodelovali bodo pri delu v specialistični
ambulanti in na oddelku ter se naučili na podlagi anamneze in klinične slike bolnika sklepati o
lokaciji okvare in najverjetnejši etiologiji. Spoznali bodo rabo različnih nevroradioloških in
ultrazvočnih diagnostičnih metod in možnosti zdravljenja.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Pričetek v zadnjem tednu 1. bloka Živčevje v zimskem semstru. Termini bodo v
popoldanskem času po dogovoru s prijavljenimi kandidati.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Študenti bodo na eno izmed ponujenih tem pripravili seminar. Ob koncu izbirnega predmeta
udeleženci opravijo kratek pisni kolokvij.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Predpogoj za opravljanje predmeta so opravljene vaje in seminarji pri predmetu Živčevje.
Največje število udeležencev je 12.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Obvezna literatura:
članki, ki jih vsako leto na novo dodeli mentorica.
Priporočena literatura:
Uchino K et al. Acute Stroke Care. 2nd edition. Cambridge University Press, 2011, 234 pp.

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 lahko 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.

