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✔
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✔
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✔
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✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
doc. dr. Živa Melik, prof. dr. Vito Starc

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za fiziologijo

Kratek opis izbirnega predmeta
Skupina študentov se nauči meriti standardni EKG, prepoznati posamezne komponente in
tipične vzorce pri izbranih boleznih. V ta namen posnamejo visoko ločljivi EKG pri sebi in
analizirajo izbrane posnetke EKG v elektronski obliki.
1. Snemanje EKG
2. Normalni EKG
3. Srčna električna os: hipertrofija desnega in levega prekata
4. Vektor EKG
5. Srčni ritem, izjemni utripi in aritmije
6. Spremembe vala P, vala T in kompleksa QRS
Okvirno
obdobjeveznice
v semestru,
7. Spremembe
ST v katerem se bo izbirni predmet izvajal
8.
Sodobna
marec,
april računalniška analiza EKG – visoko ločljivi EKG
9. Variabilnost srčnega ritma in intervalov v EKG
10. Tridimenzionalni EKG in morfologija EKG valov
11. Visokofrekvenčni kompleks QRS

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
predstavitev seminarja, ustni zagovor

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
30 študentov
Opravljena vaja EKG pri predmetu fiziologija.
Študent lahko izbere predmet samo enkrat v času študija.

Obvezna študijska literatura in gradivo
D. Dubin.
The Rapid Interpretation of EKG's Programmed Course, 4th Edition,
Cover Publishing Co., Tampa, Florida 1989.
Starc V, Schlegel TT, Arenare B, Kirn B, Vrtovec B, Delgrado R, Rahman MA.
Na standardnem EKG zasnovani presejalni testi za pogoste srčne bolezni in njihovo
vrednotenje.
V: Fras Z, Poredoš P, editors. Zbornik prispevkov 48. Tavčarjevi dnevi; 2006 nov 3-4;
Portorož. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 2006; 279-94.

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: 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.

