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Letnik izvajanja predmeta

✔

A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Povzetek učnega načrta:
- razumevanje fiziologije, patofiziologije in etiologije motenj menstruacijskega ciklusa, ginekoloških
vnetij, benignih in malignih tumorjev spolnih organov, motenj statike medeničnega dna;
- poznavanje simptomov in znakov bolezni, diagnostičnih postopkov in zdravljenja v ginekologiji;
- poznavanje diagnostičnih postopkov in metod zdravljenja neplodnosti;
- razumevanje fiziologije nosečnosti, poznavanje poteka in nadzora normalne nosečnosti in poroda;
- razumevanje patoloških dogajanj v nosečnosti, poznavanje diagnostičnih postopkov, nadzora in
zdravljenja;
- poznavanje
principov neonatalne medicine.
2.
Natančentemeljnih
potek študija
Organizirane oblike pouka so: predavanja, klinični primeri in klinične vaje.
Delež obvezne prisotnosti obsega:
- 50% na predavanjih,
- 100% pri kliničnih primerih in
- 100% na vajah.
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Pripravljenost na vaje se lahko preverja s kratkim ustnim pogovorom.

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)

4.1 Pogoji za pristop k predmetnemu izpitu so:
- zadostna udeležba na predavanjih,
- uspešno opravljena predstavitev kliničnega primera,
- v celoti opravljene klinične vaje,
- uspešno opravljen praktični del izpita ob zaključku vaj.
4.2 Praktični izpit opravlja študent pri mentorju na bolniškem oddelku ali v simulacijski učilnici.
Ima dva dela:
- preverjanje
znanja pridobivanja
ter splošnegaizpit)
in usmerjenega pregleda ginekološke
5.
Končno preverjanje
znanja anamneze
in veščin (predmetni
bolnice; študent lahko opravi ginekološki pregled tudi na simulacijskem modelu;
5.1 Predmetni izpit je sestavljen iz pisnega (20% končne ocene) in ustnega dela (80%
- preverjanje znanja pridobivanja anamneze ter splošnega in usmerjenega pregleda nosečnice;
končne ocene).
študent lahko opravi zunanjo porodniško preiskavo tudi na simulacijskem modelu.
Ocenjuje se praktično izvajanje pregleda, podajanje anamneze in opis pregleda nosečnice ali
5.2 Pisni del izpita je sestavljen iz 30 vprašanj in traja 45 minut. Vedno je pravilen samo en
ginekološkega pregleda. Literatura: Kobal B, urednik. Izbrana poglavja iz ginekološke in
odgovor ali ena sama pravilna kombinacija odgovorov; ocenjen/a je z 1 točko.
perinatološke propedevtike. Ljubljana: Medicinski razgledi; 2012.
Neodgovorjena, napačno odgovorjena vprašanja ali izbira več odgovor (pravilnega in
nepravilnih) na vprašanje se točkuje z 0 točkami. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica
iz 16. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja brez negativnih odbitkov.

5.3 Ustni del izpita je sestavljen iz 4 vprašanj (2 vprašanji iz porodništva in 2 vprašanji iz
ginekologije z reprodukcijo).
Pozitivno opravljen pisni del izpita je pogoj za pristop k ustnemu delu predmetnega izpita.
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6. Druge določbe
Vse oblike preverjanja znanja potekajo v skladu s 34. členom Pravilnika, študenti potrebujejo
dodatne pripomočke samo za opravljanje praktičnega dela izpita in so na voljo na posameznem
kliničnem oddelku ali v simulacijski učilnici.

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Primarno študijsko gradivo:
- Kobal B, urednik. Izbrana poglavja iz ginekološke in perinatološke propedevtike. Ljubljana:
Medicinski razgledi; 2012.
- Takač I, Geršak K, urednika. Ginekologija in perinatologija. Maribor: UM MF; 2016.
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
IZPITNE TEME
Ginekologija in reprodukcija
1.
Anatomija medenice in ženskega reproduktivnega trakta
2.
Fiziologija jajčnika in normalni menstruacijski ciklus
3.
Ultrazvok v ginekologiji
4.
Citološke tehnike in kolposkopija
5.
Biopsijske tehnike v ginekologiji
6.
Radiološka diagnostika v ginekologiji
7.
Histeroskopija
8.
Laparoskopija
9.
Preiskovalne metode pri urinski inkontinenci
10.
Motnje menstruacijskega ciklusa
11.
Dismenoreja in predmenstrualni sindrom
12.
Krvavitev v pomenopavznem obdobju
13.
Sindrom policističnih jajčnikov
14.
Normalni in nenormalni spolni razvoj (maternica, nožnica; puberteta)
15.
Vnetja spodnjega genitalnega trakta
16.
Pelvična vnetna bolezen
17.
Hormonska in intrauterina kontracepcija
18.
Barierna kontracepcija in sterilizacija
19.
Inducirana prekinitev nosečnosti
20.
Neplodnost pri ženski
21.
Moška neplodnost
22.
Splav
23.
Zunajmaternična
informacije nosečnost
9. Druge
24.
Benigne
bolezni cerviksa in uterusa
KLINIČNE
SLIKE
25.
Endometrioza
in adenomioza
Ginekologija
in reprodukcija
26.
Benigne
spremembe
Vulva: Vulvitis, pediculosisovarijev
pubis; Nemaligne spremembe vulve; Cista Bartholinove žleze,
27.
ovarijskižleze;
tumorji
absces Maligni
Bartholinove
Condylomata acuminata; Rak zunanjega spolovila; Poškodbe
28.
Maligne
spremembe
zunanjega
spolovila
in vagineuterusa
29.
Premaligne
maligne spremembe
cerviksa
Vagina:
Vaginitis; in
Cistokela;
Rektokela; Enterokela;
Fistula (vezikovaginalna, uretrovaginalna,
30.
Benigne Rak
in maligne
vulve in vagine
rektovaginalna);
vagine;spremembe
Tujek
31.
Urinska
inkontinenca
Cerviks:
Cervicitis;
Polipi; Kondilomi; Premaligne spremembe; Rak materničnega vratu
32.
Descensus
in prolaps
pelvičnih Miomi;
organovProlapsus in descensus uteri; Inkontinenca urina;
Corpus
uteri: Prirojene
nepravilnosti;
33.
Menopavza
Endometrijski karcinom
Adneksi: Salpingitis; Ovarijske ciste; Policistični jajčniki; Rak jajčnikov in jajcevodov;
IZPITNE TEME nosečnost; Torzija tumorja / ovarijske ciste; Absces; Akutni ginekološki
Zunajmaternična
Porodništvo
abdomen
1.
Anatomske
spremembe
v nosečnosti
Dojke:
Vnetja; Mastopatija;
Tumorji
dojk, benigni in maligni
2.
Fiziologija
normalne nosečnosti
Ginekološka
endokrinologija,
genetika in ostale klinične slike: Nepravilno delovane
hipofize;
Hipofunkcija
gonad;v nosečnosti
Genetske razvojne nepravilnosti gonad; Endometrioza;
3.
Laboratorijske
preiskave
Nepravilnosti
menstruacijskega
ciklusa;
Dismenoreja in premenstrualni sindrom; Menopavzni
4.
Ultrazvok v nosečnosti
prehod
in pomenopavza;
Krvavitev
pomenopavzi; Kontracepcija; Prekinitev nosečnosti;
5.
Invazivni
diagnostični
postopki vv nosečnosti
Ženska
neplodnost;
Moška
neplodnost
6.
Predporodno zdravstveno varstvo
7.
Zapleti prve polovice nosečnosti (hiperemeza, splav, molarna nosečnost)
KLINIČNE
8.
SrčneSLIKE
bolezni v nosečnosti
Porodništvo
9.
Krvne bolezni v nosečnosti (anemija, trombocitopenija, motnje koagulacije)
Nosečnost:
splav, grozeči splav, mola hydatidosa, horiokarcinom; Hyperemesis
10.
BolezniSpontani
sečil in nosečnost
gravidarum;
Večplodna
nosečnost; Intrauterine
5 infekcije; Hipertenzija zaradi nosečnosti in
11.
Preeklampsija
preeklampsija;
Nosečnostna
sladkorna
bolezen;
12.
Motnje placentacije, hipertenzija v nosečnostiZastoj plodove rasti; Moteno delovanje
posteljice;
Placenta
praevia, vasa previa; Abrupcija posteljice; Nezadostnost materničnega vratu;
13.
Zastoj
rasti ploda

B. Izbirni predmeti (velja tudi kot najava izbirnega predmeta)
1. Izvajalci izbirnega predmeta

2. Okvirno obdobje izvajanja v semestru

3. Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu

4. Navedite, ali se izbirni predmet izvaja v angleškem jeziku 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.
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Opombe:
1. Režim študija začne veljati z dnem objave in velja do preklica oziroma najave spremembe.
Med študijskim letom sprememba režima študija ni dopustna. V primeru spremembe je
uveljavitev mogoča šele z začetkom naslednjega študijskega leta (spremembe režima študija za
študijsko leto morajo biti objavljene najpozneje 14 dni pred pričetkom študijskega leta kot
nov režim študija).
2. Režim študija za obvezne predmete mora biti objavljen najpozneje 14 dni pred pričetkom
študijskega leta.
3. Režim študija za izbirne predmete velja tudi kot najava izbirnega predmeta in mora biti objavljen
najpozneje do 30. junija pred študijskim letom, v katerem se bo izvajal.
4. Režim študija mora biti objavljen v slovenskem in angleškem jeziku.
5. V režimu študija se Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za EMŠ programa
Medicina in Dentalna medicina uporablja izraz pravilnik.

V primeru nejasnosti kontaktirajte Komisijo za študijske zadeve UL MF
preko elektronske pošte: ksz@mf.uni-lj.si.
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