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Inštitut za patološko fiziologijo

Na temelju primerov iz najnovejše biomedicinske literature pri predmetu Biomedicina med
laboratorijem in bolniško posteljo obravnavamo pristope in spoznanja translacijskega
znanstveno-raziskovalnega dela v medicini. Predmet izvajamo kot usmerjeno razpravo
obravnavanih raziskav v manjših skupinah. Študenti prejmejo literaturo vnaprej, da se lahko
pripravijo. V razpravi, ki jo vodi nosilec posameznega tematskega sklopa, opredelimo vrzeli v
znanju, ki so jih obravnavane raziskave naslovile, nato pa pogledamo, kako je
znanstveno-raziskovalni proces prevedel temeljna znanstvena spoznanja v uporabno klinično
prakso. Za učinkovito povezovanje temeljnih s kliničnimi vsebinami je dobrodošla mešana
sestava skupin, kjer študenti ob izteku predkliničnega izobraževanja (3. letnik) sodelujejo s
kolegi iz višjih letnikov (4., 5. in 6. letnik).
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ki
so bile naslovljene v zadnjem času, so: (1) presnovni temelji vpliva kalorične restrikcije na
2017.
dolgoživost, (2) fiziologija odziva na placebo kot podlaga personalizirani medicini, (3)
molekularna patofiziologija in zdravljenje možganskega edema, (4) zavirjanje SGLT2 pri
sladkorni bolezni in (5) gensko zdravljenje srčnega popuščanja. Teme za 2016/17 bodo
izbrane in napovedane do začetka poletnega semestra.

Oblike sprotnega in končnega preverjanja znanja in veščin, ki se uporabljajo pri predmetu.
Navedite način poprave ocene. Pri opisu (preverjanju znanja, itd.) izbirnega predmeta je treba
upoštevati veljavni učni načrt.
Ocena študentovega poznavanja obravnavane literature in tvornega sodelovanja pri razpravi.

Zaradi dela v manjših skupinah je vpis k predmetu omejen na 30 študentov.

V interesu relevantnosti se teme in obravnavani članki iz leta v leto spreminjajo. V tekočem
letniku se v 5 srečanjih obravnava 5 tematskih sklopov. Za posamezni sklop študenti prejmejo
v branje 1 do 2 raziskovalna ali pregledna članka ob začetku izvajanja predmeta.

Izbirni predmet je na voljo študentom, ki na UL MF gostujejo v okviru programov mobilnosti
(Erasmus+ in drugo). V primeru udeležbe tujih študentov se bo predmet izvajal v angleškem
jeziku.
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