Vrazov trg 2

Komisij za študijske zadeve
UL Medicinske fakultete

SI-1000 Ljubljana
E: predmeti@mf.uni-lj.si

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta

Psihosomatika in vedenjska medicina
Študijski program
Število kreditov (ECTS)
Medicina
3

Nosilec izbirnega predmeta
izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, 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
psihiatri, ki sodelujejo v pouku predmeta Psihiatrija s specialisti drugih strok s področja
psihosomatike

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Kratek opis izbirnega predmeta
Predmet je oblikovan poudarjeno klinično aplikativno. Izvajal se bo 6 tednov zapored po 4
šolske ure, del ur izbirnega predmeta pa je namenjen samostojni preučitvi in predstavitvi
pacienta s psihosomatsko klinično problematiko. Predstavljenih bo 10 tematskih sklopov
psihosomatske medicine, vsak po 2 šolski uri. Vsako temo predstavita specialist psihiater in
specialist drugih kliničnih strok v smislu konzilija ob pacientovi problematiki. Ob koncu vsake
teme imajo študentje možnost pridobiti model, kako multidisciplinarno razumeti in obravnavati
paciente s psihosomatsko boleznijo, ob tem bodo dobili tudi informacijo o področjih, kjer
obstajajo klinične dvoumnosti. Obravnavne bodo teme: Psihosomatska in funkcionalna
bolezenska stanja, Medicinsko nepojasnjena stanja, Stres in psihoneuroimunologija,
Okvirno
obdobje
v semestru,
v katerembolezni,
se bo izbirni
predmet
izvajal funkcionalna stanja in
Anksioznost
in depresija
ter somatske
Bolečina,
Nevrološka
konverzivne
motnje, Psihosomatika pri otrocih in mladostnikih, Debelost in kompulzivno
november, december
prenajedanje, Spolna medicina in seksologija, »Težak pacient« in odzivi zdravnikov.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
do 25

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.
zaenkrat še ne, glede na morebitno zanimanje ga je možno pripraviti v naslednjem šolskem
letu

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.
Za izbirne predmete je treba pravočasno objaviti tudi režime študija!

