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Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni
Vrsta predmeta:
OBVEZNI

IZBIRNI

Število kreditnih točk (ECTS): 12
Nosilec (nosilci) predmeta: prof. dr. Igor Švab, dr. med., prof. dr. Marjan Bilban, dr. med.
Sodelujoče organizacijske enote (katedre in inštituti): Katedra za družinsko medicino, Katedra
za javno zdravje
Moduli predmeta:
1: predavanja
2. Plenarni seminarji
2: seminarsko delo v skupini
3: klinične vaje
3: individualno delo doma
Datum objave režima študija: 15.9. 2018
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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Je študenta naučiti osnov družinske medicine in medicine dela ter prepoznati pomena
družinske medicine in medicine dela za zdravje populacije.
1. Vodenje primarne oskrbe
2. V osebo usmerjena zdravstvena oskrba
3. Specifičen način reševanja problemov za primarno zdravstveno varstvo
4. Celosten pristop k bolniku
5. Usmerjenost v skupnost
6. Celovito oblikovanje modelov
7. Ocene tveganja na delovnem mestu
8. Preventivnega zdravstvenega pregleda delavca
2. Natančen potek študija
Poučevanje predmeta “Primarno zdravstveno varstvo” poteka v obliki šesttedenskih
študijskih blokov. Ob ponedeljkih, razen prvega, ko imajo uvodni dan, poteka pouk
medicine dela, prometa in športa (MDPŠ). Med poukom družinske medicine se
individualno praktično delo v mentorski ambulanti prepleta z delom, ki ga študentje
opravljajo v skupini na Katedri za družinsko medicino.
Pouk poteka v obliki predavanj, seminarjev, teoretičnih vaj na fakulteti in praktičnih vaj v
ambulantah družinske medicine in medicine dela.
Praviloma potekajo predavanja in vaje iz medicine dela, prometa in športa ob ponedeljkih,
predavanja in teoretične vaje iz družinske medicine pa ob torkih z izjemo zadnjih vaj, ki
potekajo v petek.
V ostalih dneh so študenti v mentorjevih ambulantah po 8 pedagoških ur na dan; enkrat v
času vaj pa imajo tudi nočno dežurno službo.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Pridobivano znanje in veščine se preverja sproti ob aktivnostih na vajah ter seminarjih.
4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Pogoja za pristop k predmetnemu izpitu sta redna polna prisotnost študenta na vajah in
seminarjih ter pripravljene zahtevane obvezne seminarke naloge.
5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Končni predmetni izpit je sestavljen iz pisnega, praktičnega in ustnega izpita. Pogoj za
pristop k izpitu so opravljene predhodne obveznosti, ki jih z podpisom v evidenčni list
potrdi asistent, ki je vodil skupino.
6. Druge določbe
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Kandidat, ki je pozitivno opravil praktični, teoretični in ustni del izpita pridobi pozitivno
oceno končnega izpita.
V primeru, ko študent pozitivno opravi samo del izpita, lahko na naslednjem izpitne roku
opravlja samo del izpita, na katerem je bil neuspešen.
7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
1. Švab I, Rotar Pavlič D. Družinska medicina. Ljubljana: Združenje zdravnikov
družinske medicine SZD, 2012
2. Bilban M: Medicina dela, ZVD, Ljubljana 1999.
3. Cedilnik Gorup E. Primarno zdravstveno varstvo. Delovni zvezek, Združenje
zdravnikov družinske medicine, 2017.
8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Preventiva, bolnik s sočasnimi boleznimi in stanji, starostnik in paliativna, celosten pristop,
zakonske podlage za delo zdravnika, organizacija primarne zdravstvene dejavnosti, preventiva
na delovnem mestu, kakovost v zdravstvu, medicinska etika
Obravnava pogostih kliničnih problemov, ocena tveganja na delovnem mestu, obvladovanje
pogostih kliničnih veščin v ambulanti družinske medicine.
9. Druge informacije
Obvezni predmet se izvaja v slovenskem jeziku. Del aktivnosti poteka v kliničnem okolju
(ambulante družinske medicine in ambulante medicine dela) izven prostorov fakulteta.
Prisotnost je obvezna na teoretičnih vajah, seminarjih in praktičnih vajah. V primeru
opravičene odsotnosti je potrebno manjkajoče obveznoti v celot nadomestiti.
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