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Ime katedre oz. inšituta
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Bolečina
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
doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med., prof. dr. Mojca Limpel Kržan, dr. med., prof. dr. Maja Bresjanac, dr
Izvajalci izbirnega predmeta
prof. na Inštitutu za farmakologijo in ekspirementalno toksikologijo,
prof. na Inštitutu za patološko fiziologijo
asistenti katedre za anesteziologijo in reanimatologijo

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za farmakologijo in ekspirementalno toksikologijo
Inštitut za patološko fiziologijo
Kratek opis izbirnega predmeta
Pouk bo potekal v obliki predavanj na MF in v obliki kliničnih vaj v ambulantah za lajšanje
bolečine. Študentje dobijo celostni vpogled v lajšanje bolečine. Seznanijo se z mehanizmom
patološke bolečine, patofiziologijo nociceptivne in nevropatske bolečine. Pridobijo poglobljeno
znanje na področju farmakologije analgetikov in adjuvantnih analgetikov. Anesteziologi
predstavijo klinične vidike lajšanja in preprečevanja bolečine.
Obravnavane teme:
1. Pregled zdravil z analgetičnim učinkom; adjuvantni analgetiki
2. Pooperativna bolečina
3. Lajšanje kronične bolečine
Okvirno
obdobje
v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
4. Porodna
bolečina
5.
Nemedikamentozne
metode lajšanja bolečine
november,
december 2016
6. Lajšanje bolečine zaradi rakavih bolezni
7. Predstavitev seminarja
Trajanje: 2 uri tedensko; 7 tednov

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Seminarska naloga pod vodstvom mentorja.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
15

Obvezna študijska literatura in gradivo
Vladimir Smrkolj Kirurgija
e-učilnica

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.
Erasmus študenti, ki izberejo anesteziologijo kot predmet, se priključijo rednemu pouku
anesteziologije, ki se izvaja za 4. letnik v okviru Infekcijske bolezni. Dodatne ure o bolečini in
vaje v protibolečinski ambulanti.

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.

