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Komisija za študijske zadeve
UL Medicinske fakultete

Režim študija
Predmet: MEDICINSKA KLINIKA 1 – modul 2
Študijski program: EMŠ program Dentalna medicina
Letnik izvajanja predmeta: 1
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Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni
Vrsta predmeta:
OBVEZNI

IZBIRNI

Število kreditnih točk (ECTS): 4
Nosilec (nosilci) predmeta: doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med.
Sodelujoče organizacijske enote (katedre in inštituti): Katedra za nevrologijo
Moduli predmeta:
1:
2: Nevrologija
3:
4:
Datum objave režima študija: 15. 9. 2021
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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Študent/ka je seznanjen/a z osnovami nevrološkega pregleda in nevroloških bolezni. Sposoben/na
bo prepoznati glavne kategorije nevroloških bolezni. Orientiran/a bo o diferencialni diagnozi
simptomov in znakov, ki se lahko pojavljajo v krogu dentalne medicine tudi zaradi prizadetosti
živčevja. Sposoben/na bo prepoznati urgentna nevrološka stanja in ukrepati v sklopu kompetenc
stomatologa.
2. Natančen potek študija
Pouk poteka v zimskem semestru in obsega 40 ur. Pouk vsebuje nekaj predavanj, večinoma pa je
izpeljan na seminarski način z aktivno udeležbo študentov.
Študent/ka se na predavanjih in seminarjih pouči o osnovah postavljanja nevrološke diagnoze (v
okviru tega se seznani tudi z osnovami jemanja nevrološke anamneze in nevrološkega pregleda) ter
o osnovnih teoretičnih in praktičnih vidikih nevroloških bolezni. Poudarek je na znanjih o
prizadetosti v področju glave in možganskih živcev ter o nevroloških boleznih, ki so v povezavi s
patologijo v dentalni medicini, oziroma lahko interferirajo z delom stomatologa.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Študent/ka mora opraviti najmanj en seminar v teku pouka. Seminarji se praviloma pripravijo v
skupini, aktivna udeležba vseh je preverjena ob zagovoru seminarja. Če študent/ka seminarja ne
opravi, ima obvezno ustno preverjanje znanja s področja seminarjev.
4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Opravljen seminar. V primeru neopravljenega seminarja zaradi daljše opravičene odsotnosti se za
opravljanje le-tega študent/ka dogovori z nosilcem modula.
5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Ob koncu pouka opravijo študenti predmetni izpit, ki je praviloma pisen. Vprašanja zahtevajo miniesejske odgovore. Vprašanja se nanašajo na osnove nevrologije in zajemajo znanje o naravi,
prepoznavanju in prevenciji nevroloških bolezni ter ukrepe prve pomoči pri nevroloških urgentnih
stanjih.
Prvi izpitni rok je razpisan v okviru poteka pouka na koncu zimskega semestra. Sicer so roki po
razporedu, ki ga predpiše UL MF ter glede na prijave študentov.
Študenti se na izpit prijavijo preko spletne tabele, ki jo objavi Katedra za nevrologijo. Izpit poteka
v prostorih Nevrološke klinike.
Končno oceno sestavljata ocena seminarja in predmetnega izpita. Podana je v obliki odstotkov in
se kombinira z ostalima predmetoma Medicinska klinika 1.
6. Druge določbe
Velja 34. člen pravilnika. Na pisnem delu izpita študenti lahko uporabljajo oz. potrebujejo le pisala.
Osebe s posebnimi potrebami lahko opravljajo vse oblike sprotnega in zaključnega preverjanja
znanja do 50 % več časa.
7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Lindsay, Bone, Fuller: Neurology and Neurosurgery Illustrated.
Spodaj navedene izpitne teme (8. točka) iz kateregakoli krajšega učbenika nevrologije.
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Izpitne teme:
Nevrološki pregled in preiskave
Motnje zavesti, vegetativno stanje, možganska smrt
Multipla skleroza
Ekstrapiramidne bolezni
Demence
Obrazna bolečina in glavobol
Okvare možganskih živcev
Možgansko-žilne bolezni
Epilepsije
9. Druge informacije
V primeru slabe epidemiološke slike se bodo po potrebi študijski režim, izvedba in organizacija
pouka prilagajali trenutnemu stanju.
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