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✔

A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Študent pod nadzorom mentorja opravlja vse vrste zdravniškega dela na delovnih mestih
internističnih strok, pri čemer spozna načela prepoznavanja in zdravljenja internističnih bolezni in
se usposobi za ukrepanje pri najpogostejših internističnih boleznih. Študent bo spodoben uporabiti
teoretično znanje o organskih sistemih v klinični praksi, predvsem razmejiti do katere meje lahko
bolnikove bolezni obravnava sam in kdaj mora uporabiti nasvet specialista.

2. Natančen potek študija
Študent bo v času »praktikuma iz interne medicine« pomočnik svojemu mentorju ves delovni čas
in po dogovoru tudi v dežurstvu. Študent je prvih 5 tednov praktikuma razporejen na eno izmed
učnih baz, naslednje 4 tedne pa na drugo učno bazo. Ker je namen praktikuma iz interne medicine
osvojiti klinične veščine na področju interne medicine in jih povezati s teoretičnim znanjem s
področja organskih sistemov, je nujno, da študenti na oddelkih praktično delajo pod nadzorom, ne
zgolj opazujejo. Zato ni smiselno, da v času praktikuma zamenjajo več kot dve učni bazi.
Glavnina učnega procesa poteka s praktičnim delom ob mentorju po sistemu na en neposredni
mentor na enega študenta. Dodatne oblike pouka so demonstracije ob bolniku za več študentov,
seminarji (klinični primeri z razlago), klinične konference, poročila iz literature, reševanje
papirnatih kliničnih primerov, delo v ambulantah in funkcijskih preiskovalnicah.
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Študentovo motiviranost, vestnost, sposobnost komunikacije z bolniki in sodelavci, sposobnost
jedrnatega pisnega izražanja in napredek v kliničnem znanju sproti ocenjuje mentor, ki ob
zaključku dela vaj poda pisno poročilo in opisno oceno (ni zadovoljivo opravil vaj, vaje komajda
zadovoljivo opravil, vaje zadovoljivo opravil, vaje zadovoljivo opravil s pohvalo). Študent na vsaki
učni bazi pridobi oceno mentorja.

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

Študent, ki želi pristopiti k izpitu iz interne medicine, mora predložiti mentorjevo oceno
praktikuma z vsake učne baze. Pozitivna ocena mentorja iz vsake učne baze je pogoj za
pristop k izpitu. Opravljene mora imeti tudi izpite iz nujne medicinske pomoči in vseh
organskih sistemov.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)

Zaključni izpit iz interne medicine po opravljenem 9-tedenskem praktikumu je
pisni, praktični in ustni.
Pozitivna ocena pisnega izpita je pogoj pristop k praktičnemu in ustnemu izpitu.
Pisni izpit, 100 vprašanj MCQ z izbiro najbolj pravilnega odgovora ali pravilne
kombinacije odgovorov. Za pozitivno oceno je potrebno pravilno odgovoriti na vsaj 60%
vprašanj.
Če se končna ocena, ki jo določi izpraševalec na praktičnem in ustnem izpitu, razlikuje za več
kot 2 oceni od ocene na pisnem izpitu, je potrebna pisna utemeljitev izpraševalca.
Ocenjevanje:
Ocene 1-10 (od 1-5 negativno, od 6-10 pozitivno) v skladu s Statutom UL.
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6. Druge določbe

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Košnik M, Štajer D, eds. Interna medicina, peta izdaja. Ljubljana: Medicinska fakulteta,
Slovensko zdravniško društvo, Knjigotrštvo Buča d.o.o.; 2018. p 1-1652.
Kumar P, Clark M, eds. Clinical Medicine 9th Ed. London: Elsevier; 2016. p 1-1456.
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Razlaga oznak pri kliničnih slikah
1=
2=

študent medicine mora iz literature ali opisa spoznati in uvrstiti klinično sliko, da si lahko poišče dodatne informacije.
študent medicine mora, poleg znanja, opisanega pod točko 1, tudi znati obravnavati bolnika s to klinično sliko v vsakdanji
praksi (za to klinično sliko pozna simptome, znake, diagnostični postopek in diferencialne diagnoze ter splošna načela zdravljenja).
D =
študent medicine mora, poleg znanja, opisanega pod točkama 1 in 2, tudi samostojno postaviti diagnozo s kliničnim
pregledom ali z naročanjem osnovnih diagnostičnih preiskav (npr. laboratorijske preiskave ali RTG).
T=
študent medicine mora, poleg znanja, opisanega pod točkami 1, 2 in D, znati tudi samostojno zdraviti bolezen, poškodbo ali
bolezensko stanje (brez zapletov).

IZPITNE TEME - KLINIČNE SLIKE
1
2
Bolezni srca in ožilja
Angina pektoris
D
Stabilna angina pektoris
Nestabilna angina pektoris
D
Miokardni infarkt
T
Prekatna anevrizma 1
Pljučni edem
T
Srčno popuščanje; popuščanje levega in desnega ventrikla
Kronično srčno popuščanje
2
Kronično pljučno srce
D
Kardio-respiratorni zastoj
Mitralna stenoza
2
Mitralna insuficienca
2
Trikuspidalna insuficienca
2
Aortna stenoza
2
Aortna insuficienca
2
Ostale bolezni zaklopk
2
Defekt medprekatnega pretina 1
Defekt medpreddvornega pretina
1
Odprt Botallov vod 1
Tetralogija Fallot
1
Sinkopa
1
Druge
informacije
9.
Sinusna tahikardija
D
Supraventrikularna tahikardija
D
Atrijska fibrilacija
D
Atrijska undulacija
D
Ventrikularna tahikardija
D
Ventrikularna fibrilacija
Sinusna bradikardija
D
Supraventrikularne ekstrasistole
D
Ventrikularne ekstrasistole
D
Atrioventrikularni blok
2
Kračni bloki
2
Ostale artimije
2
Vstavljen srčni spodbujevalnik 1
Endokarditis
2
Perikarditis
2
Miokarditis
1
Kardiomiopatije v ožjem pomenu besede 1
Specifične kardiomiopatije
1
Žilne bolezni, motnje cirkulacije
Hipertenzija
T
Sekundarna hipertenzija
2
Pljučna hipertenzija 1
Raynaudova bolezen in Raynaudov fenomen
Periferna arterijska bolezen
Globoka venska tromboza
Tromboflebitis
D
Arterijski embolizmi
2
Ateroskleroza
T
Koarktacija aorte
2
Anevrizma aorte
2
Disekantna anevrizma
2
Šok
D
Kardiogeni šok
2
Septični šok
2

D

T

T

T

T

T

2
T
T
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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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