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Komisija za študijske zadeve
UL Medicinske fakultete

Režim študija
Predmet: EKSTRAPIRAMIDNE BOLEZNI
Študijski program: EMŠ program Medicina
Letnik izvajanja predmeta: 1
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Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni
Vrsta predmeta:
OBVEZNI

IZBIRNI

Število kreditnih točk (ECTS): 3
Nosilec (nosilci) predmeta: doc. dr. Maja Trošt, dr. med.
Sodelujoče organizacijske enote (katedre in inštituti): Katedra za nevrologijo, Katedra za
patologijo, Inštitut za patološko fiziologijo, Katedra za interno medicino
Datum objave režima študija: 30. 9. 2018
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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Študenti se bodo v specialistični ambulanti in na oddelku srečali z različnimi boleznimi in sindromi,
pri katerih je prizadet ekstrapiramidni sistem (Parkinsonova bolezen, atipični parkinsonski
sindromi, distonije, horea, Tourettov sindrom, …). Na oddelku bodo aktivno sodelovali pri
obravnavi bolnikov, ki so hospitalizirani zaradi ekstrapiramidnih bolezni. Spoznali bodo različne
diagnostične metode (preizkus občutljivosti na zdravilne učinkovine, funkcijske slikovne
metode…) in možnosti zdravljenja ekstrapiramidnih bolezni (peroralna terapija, parenteralna
terapija, zdravljenje z botulinom, raba črpalk, operativno zdravljenje).
2. Natančen potek študija
Predmet se izvaja s predavanji (2 uri), vajami (10 ur) in seminarjem (11 ur) in poteka v poletnem
semestru na KO za bolezni živčevja, Kliniki za nuklearno medicino in v ambulantah na Polikliniki.
Termini bodo v popoldanskem času po dogovoru s prijavljenimi kandidati. Za vse pedagoške
aktivnosti pri predmetu je potrebno imeti minimalno 80 % prisotnost.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
V diskusijah ob predavanjih in seminarjih.
4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Zadostna prisotnost na predavanjih, vajah in seminarjih.
V kolikor študent/ka ni izpolnil/a obveznosti v okviru organiziranih oblik pouka v tekočem
študijskem letu, jih lahko nadomesti z dodatno prisotnostjo na oddelku ali v ambulantah po
dogovoru.
5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Ob koncu izbirnega predmeta študent pripravi seminar na eno izmed ponujenih tem.
6. Druge določbe
Seminar se predstavi v obliki predavanja zadnji dan pouka. V prvem delu seminarja se predstavi
teoretični del, v drugem pa praktičen – predstavitev bolnika. Priprava na predstavitev bolnika
poteka vse dni izbirnega predmeta.
7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Primarno: članki, ki jih vsako leto na novo dodeli mentorica; Clinical Neurology (letnik 2003 oz. 2011
in 2012, urednika Fowler in Scadding oz. Scadding in Losseff), Topical Diagnosis in Neurology (Duus,
letnik 1997 oz. 2012); Klinična nevrološka preiskava (Lavrič, 2007); Neurological Examination Made Easy
(Fuller, 2004).
8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
/
9. Druge informacije
Predpogoj za opravljanje predmeta so opravljene vaje in seminarji pri predmetu Živčevje.
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B. Izbirni predmeti (velja tudi kot najava izbirnega predmeta)
1. Izvajalci izbirnega predmeta: doc. dr. Maja Trošt, prof. dr. Zvezdan Pirtošek, prof. dr. Mara
Popović, prof. dr. Maja Bresjanac, doc. dr. Maja Kojović, Lidija Ocepek, DMS, doc. dr. Marko
Grmek
2. Okvirno obdobje izvajanja v semestru: letni semester (4. teden v aprilu)
3. Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu: 12
4. Predmet se lahko izvaja tudi v angleškem jeziku za študente, ki na UL MF gostujejo v
okviru programov mobilnosti (Erasmus+ in drugo).

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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