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Režim študija
Predmet: Vzdrževanje odprte dihalne poti: od enostavnih pripomočkov do težke intubacije
Študijski program:
EMŠ program Medicina
Letnik izvajanja predmeta: 4
Semester, v katerem se predmet izvaja
Poletni
Vrsta predmeta:
IZBIRNI
Število kreditnih točk (ECTS): 3
Nosilec (nosilci) predmeta:
Doc.dr. Maja Šoštarič
Sodelujoče organizacijske enote (katedre in inštituti):
Moduli predmeta:
1: Anatomija dihalne poti: razlika med odraslim in otrokom; ocena dihalne poti; obstrukcija dihalne poti
2:Enostavni pripomočki za vzdrževanje odprte dihalne poti; laringealna maska; tubusi;
3: Intubacija: indikacije, vrste, priprava, zapleti, ekstubacija
4: Težka intubacija
5: Invazivna in neinvazivna ventilacija
Datum objave režima študija: 15.9.2018
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A. Splošni del
1. Cilji in kompetence
Študenti ponovijo anatomijo dihalne poti. Seznanijo se napovednimi dejavniki s katerimi predvidimo
težko intubacijo in algoritmom težke intubacije. Znajo uporabljati Mallampati lestvico. Poznajo
indikacije za intubacijo in zapleti do katerih lahko pride priintubaciji. Na vajah se seznanijo z
različnimi pripomočki za vzdrževanje odprte dihalne poti in ponovijo intubacijo. Izvedejo intubacijo z
video pripomočki. Seznanijo se z osnovami umetnega predihavanja in principi delovanja aparatov
za umetno predihavanje.
2. Natančen potek študija
Pouk poteka v obliki predavanj in vaj v Simulacijskem centru MF. 75% obvezna prisotnost, v primeru
opravičene odsotnosti nadomeščanje po dogovoru.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Sprotno preverjanje znanja in veščin ni predvideno.
4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
75% prisotnost pri predavanjih in vajah.
5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Končno preverjanje znanja je v obliki pisnega izpita, sestavljenega iz 20 MCQ, raja 1 uro, 60% za
pozitivno oceno.
6. Druge določbe
Dodatni pripomočki niso potrebni.
7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
E učilnica
V. Smrkolj Kirurgija, 2014
PG Barash, BF Cullen, RK Stoelting. Clinical Anesthesia. Lippincott Williams&Wilkins 4th edit.
8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Teme iz vsebine predavanj.
9. Druge informacije
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B. Izbirni predmeti (velja tudi kot najava izbirnega predmeta)
1. Izvajalci izbirnega predmeta
Zaposleni in asistenti Katedre za anesteziologijo in reanimatologijo.
2. Okvirno obdobje izvajanja v semestru
23.-26.4.2019
3. Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
40-50
4. Predmet se izvaja le v slovenskem jeziku.

3

