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Inštitut za patološko fiziologijo

Kratek opis izbirnega predmeta

Opis vsebine z obravnavo izbranih primerov bolnikov:
- gastro-ezofagealna refluksna bolezen (GERB) in kemična poškodba zob;
- hipotermija;
- mehanizem placeba;
- patološka fiziologija kroničnega periodontitisa;
- patološka fiziologija motenj hemostaze, anemije in edemov;
- patološka fiziologija žlez slinavk;
- prosti radikali;
- regeneracija obzobnih tkiv;
- zasvojenost.
Učni cilji
Študent razširi patofiziološko znanje in se ga nauči uporabljati na izbranih primerih. Pri tem
spozna, kako širok je spekter sprememb v delovanju različnih organov pri kompleksnih
patoloških procesih.

Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Izbirni predmet se bo izvajal ob četrtkih (termini bodo določeni v dogovoru s študenti) in v
obliki izbirnih interaktivnih predavanj, PBL, demonstracijskih vaj in razprav o izbranih temah
patološke fiziologije predvidoma med 1. novembrom 2017 in 31. januarjem 2018.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
- ustna ocena PBL predstavitve
- ocena sodelovanja pri razpravi
- sprotno pisno preverjanje znanja v obliki vprašanj proste izbire
- pozitivna ocena sprotnega preverjanja znanja zadostuje za vpis izpitne ocene

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu

Vpis v 3. letnik študija dentalne medicine ali vsaj opravljena izpita iz fiziologije in biokemije.
Število udeležencev ni omejeno.
Obvezna študijska literatura in gradivo

-Učitelji inštituta: Izbrana poglavja iz patološke fiziologije, Inštitut za patološko fiziologijo MF,
zadnja izdaja.
-Učitelji inštituta: Seminarji iz patološke fiziologije, Inštitut za patološko fiziologijo, zadnja
izdaja.

avedite, ali se izbirni predmet v študijskem letu izvaja tudi za študente, ki na
gostujejo v okviru programov mobilnosti ( rasmus in drugo) avedite morebitne posebne in
dodatne pogoje, v kolikor je izbirni predmet na voljo za tuje študente avedite, ali se izbirni
predmet izvaja (tudi) v angleškem jeziku
Izbirni predmet je na voljo študentom, ki na UL MF gostujejo v okviru programov mobilnosti
(Erasmus+ in drugo). Pri udeležbi tujih študentov se bo predmet izvajal v angleškem jeziku.

elja 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
j najkasneje do 30. 6. za naslednje študijsko leto.

