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E-pošta:
Telefon: Predmet bo potekal v 4
terminih, ko bo potekal
predmet Obtočila v 5. letniku
EMŠ Medicina, zaradi
zanimanja študentov pa
računamo da bomo organizirali
tudi dodatni 5. termin v začetku
avgusta 2017.

Ime katedre oz. inšituta
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Klinična elektrokardiografija
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
Prof. dr. Dušan Štajer, dr. med.

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

✔

5.

✔

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Prof. dr. Dušan Štajer, dr. med., as. dr. Rihard Knafelj, dr. med., doc. dr. Gregor Poglajen, dr.
med.

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Katedra za interno medicino

Kratek opis izbirnega predmeta
Elektrokardiografija je postala najbolj razširjena kardiološka diagnostična preiskava, ki jo
uporablja vse več zdravnikov različnih specialnosti. Študenti dobijo v rednem delu pouka pri
predmetu Obtočila premalo znanja, da bi lahko skušali pričeti s samostojno analizo
elektrokardiograma. Izbirni predmet Klinična elektrokardiografija nudi dopolnilno znanje, s
katerim se študent ne le priuči spoznati bolezenske spremembe v elektrokardiogramu, marveč
se uči tudi ustrezno uvrstiti elektrokardiogram v celotno diagnostično obravnavo bolnika.
Predmet je organiziran kot interaktivna učna delavnica. Vsebina delavnice vključuje:
Fiziološke in električne osnove nastanka normalnega elektrokardiograma
Elektrokardiogram pri ishemični srčni bolezni
Okvirno
obdobje v semestru,
katerem ritma
se bo izbirni predmet izvajal
Elektrokardiogram
pri motnjahv srčnega
Elektrokardiogram
elektrolitnem
ravnovesju
Predmet bo potekalpriv porušenem
4 terminih, ko
bo potekal predmet
Obtočila v 5. letniku EMŠ Medicina,
Elektrokardiogram
pri spremenjeni
strukturidasrca
zaradi zanimanja študentov
pa računamo
bomo organizirali tudi dodatni 5. termin v
Elektrokardiogram
pri nekaterih drugih stanjih (zastrupitve, podhladitev, vpliv zdravil, električni
začetku avgusta 2017.
udar, šok)
Kako vključiti elektrokardiogram v obravnavo bolnikov z bolečino v prsih, palpitacijami,
sinkopo, dispnejo, strukturno srčno boleznijo, vnetno srčno boleznijo in nekaterih izvensrčnih
bolezni.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Ker gre za učno delavnico poteka preverjanje znanja sproti večino časa pouka. Končno
preverjanje znanja predstavlja pisni izpit, v katerem rešuje študent 50 elektrokardiografskih
nalog tako, da izbere med ponujenimi pravilen odgovor.
Študent lahko izboljša oceno tako, da ob enem od naslednjih rokov ponovno opravlja izpit.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Na vsakega od 5 rokov se lahko prijavi do 30 študentov (skupno se lahko prijavi na vse roke
150 študentov letno). Predmet je namenjen predvsem študentom 5. letnika, lahko se ga
udeležijo študenti 4.-6. letnika smeri Medicina na MF.

Obvezna študijska literatura in gradivo
1. Spletna učilnica MF
2. Surawicz B, Knilans T. Chou's electrocardiography in clinical practice. 6th ed. Saunders,
2008.
3. Hampton JR. The ECG in clinical practice. 6th ed. Elsevier, 2013.
Opomba: Primerna je večina sodobnih splošnih učbenikov elektrokardiografije.

Navedite, ali se izbirni predmet v študijskem letu izvaja tudi 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. Navedite, ali se izbirni
predmet izvaja (tudi) v angleškem jeziku.
Do sedaj predmeta nismo izvajali v tujem jeziku, če pa bo dovolj velik interes tujih študentov
(vsaj 10 kandidatov), bo potekal 4. rok v angleškem jeziku.

Velja za študijsko leto: 2016 / 2017

V skladu z 2. členom Pravilnika in navodil za najavo, vpis in izvedbo izbirnih predmetov
na UL MF je treba najavo z opisom izbirnega predmeta v elektronski obliki posredovati
Službi za študentske zadeve UL MF in Komisiji za študijske zadeve UL MF na e-naslov
predmeti@mf.uni-lj.si najkasneje do 30. 6. za naslednje študijsko leto.

