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Pouk pri sklopu Gibal-Travmatologija poteka v obliki predavanj in seminarjev.
Študent spozna najpogostejše bolezni in poškodbe skeleta in gibalnega sistema, nauči se načine, kako
iz anamnestičnih podatkov in preiskav stopenjsko gradi diagnozo bolezni ali poškodbe. Nauči se
samostojno nuditi nujno medicinsko pomoč pri teh boleznih ali poškodbah, nauči se mora trenutno
veljavne načine zdravljenja in seznani se z možnim bodočim razvojem načina zdravljenja. Predvsem
bomo študenta usmerjali k holističnem razumevanju bolezni in poškodb z poudarjanjem vpliva
bolezni in poškodb na gibalih na ves organizem tudi v psiho socialnem smislu in po drugi strani vpliva
neke bolezni izven gibal na stanje gibalnega sistema.
Pri seminarjih si študentje s spletne strani Katedre za kirurgijo sami natisnejo evidenčno listo
prisotnosti NA SEMINARJIH KOT TUDI NA PREDAVANJIH. Udeležba na seminarjih je obvezna, kar
potrdi izvajalec seminarja s svojim podpisom. 70 % PRISOTNOST NA PREDAVANJIH IZ PLASTIČNE KRG.
IN TRAVMATOLOGIJE JE POGOJ ZA PRISTOP K IZPITU IZ KIRURGIJE V 6. LETNIKU. Evidenco prisotnosti
preverja in hrani katedra za kirurgijo.
Študent pa je dolžan izpolnjen evidenčni list oddati na Katedri za kirurgijo pred izpitnim rokom.
Evidenca se preverja, tako da v primeru, če študent nima opravljenega seminarja NE MORE pristopiti
h končnemu izpitu iz Gibal.
Na spletni strani Katedre za kirurgijo imajo študentje objavljena poglavja iz učbenika Kirurgija, ki se
nanašajo na predavane vsebine in so pripomoček pri pripravi na izpit.
Prav tako je objavljenih nekaj vprašanj kot priprava na izpit ( vprašanja pri Travmatologiji so vedno
oblikovana po principu multiple choice, kjer je izmed petih ponujenih možnosti vedno le en odgovor
pravilen).
Prisotnost na predavanjih in seminarjih je za tuje študente obvezna, saj se celoten sklop predavanj
izvede v angleškem jeziku, tuji študentje morajo po zaključku predavanj in seminarjev oddati
evidenco prisotnosti pri predavanjih in vajah.
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