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Učni načrt z režimom študija
a. Podatki o učni enoti
1. Modul
Klinična medicina

2. Predmet

Izbrane teme iz klinične medicine 1
3. Vsebinski sklop (če ima predmet vsebinske sklope)
Zgodovina medicine in medicinska humanistika

4. Študijski program in stopnja
EMŠ program Medicina

5. Letnik
1. ✔
6. Semester

2.

3.

4.

5.

6.

Poletni
7. Vrsta učne enote

Izbirni predmet
8. Vertikalni steber
Medicina/Dentalna medicina kot znanost
✔
Profesionalni razvoj
K pacientu in skupnosti usmerjena medicina/dentalna medicina ✔
9. Sodelujoče organizacijske enote / Izvajalci učne enote
Institut za zgodovino medicine

1

10. Kreditna ovrednotenost

3
11. Oblike študijskih obveznosti
Predavanja

15

Seminarji

15

Laboratorijske vaje Klinične 15
vaje
Druge oblike študija
Samostojno delo študenta
Skupaj

45

12. Nosilec predmeta / Koordinator vsebinskega sklopa
prof. dr. Zvonka Zupanic Slavec, dr. med. / prof. dr. Zvonka Zupanic Slavec, dr. med.

13. Jezik izvajanja

Slovenščina
14. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti
Vpis v 1. letnik EMŠ Medicina.

2

b. Vsebina, temeljni cilji, potek študija
1. Vsebine učne enote - Izpitne teme, klinične slike in veščine
-izobraziti strokovno razgledane, dostojanstvene in etične zdravnike in zobozdravnike,
NAMEN PREDMETA
- z medicinsko humanistiko želimo izboljšati medicinsko vzgojo bodočih zdravnikov in
zobozdravnikov z uporabo metod, konceptov in vsebin iz ene ali več humanističnih disciplin, ki
raziskujejo telesne in duševne bolezni in njihovo zdravljenje ter preprečevanje, invalidnosti in
rehabilitacijo, terapevtske odnose in druge vidike medicinske in zdravstvene prakse;
- izobraziti in vzgajati bodoče zdravnike in zobozdravnike, da osmislijo svoje odnose, vedenje,
vrednote in cilje medicinske prakse, vse z namenom, da postanejo bolj empatični in humani praktiki,
2. kiCilji
in kompetence
naredijo
odnos med svojimi kolegi in pacienti bolj človeško pristen. V tem znanju je tudi
preventiva zdravnika/zobozdravnika pred izgorelostjo, cinizmom ipd. s pomočjo umetnosti
CILJI PREDMETA: ponuditi študentom/tkam:
(literature, glasbe, filma …).
- temeljno znanje iz medicinske humanistike,
V okviru predmeta prepoznavamo najrazličnejše situacije in dileme v medicini in dentalni medicini,
- alternativne poglede na medicino, zdravstvene sisteme, zdravje in bolezen z vidika bolnika, njegovih
med (zobo)zdravniki in bolniki.
svojcev in zdravstvenega osebja,
Osrednje obravnavane teme: Psihološko dojemanje bolezni telesa in duha pri bolnikih (strah,
- razumevanje in dekodiranje različnih načinov avtobiografskega izpovedovanja o telesu, zdravja in
kancerofobija, avtobiografije, patografije …); stigmatizacija bolezni (rak, aids, spolne bolezni,
bolezni v medkulturni perspektivi,
duševne motnje, kronične neozdravljive bolezni …); hipohondrija; strah pred (zobo)zdravniki,
- globlje razumevanje vpliva družbe na pojmovanje zdravja in bolezni.
diagnozami in hospitalizacijo, injekcijami, krvjo, bolečino, presejalnimi testi, smrtjo; detabuizacija
Cilji predmeta povečujejo empatijo do obolelih in njihovega doživljanja ter sprejemanja bolezni
3. smrti
Metode
poučevanja
in učenja
ter načinpomoč
izvajanja
enote(hospici);
študija zdravilna moč besede,
in umiranja,
paliativna
medicina,
priučne
umiranju
zaradi kulturnospecifičnih vplivov.
pogovora; pomen dotika, humorja, uporabe metafor; umetnosti poslušanja; placebo; pastoralna
KOMPETENCE:
predmetteoretična
usposabljaznanja
študente/tke
za samostojno
PREDAVANJA: temeljna
s področja
medicinske generiranje,
humanistike,interpretacijo
srečanja s in
medicina; neplodnost (celostni pristop); transplantacije; humanitarno delo; odnosi v zdravstvenih
reševanje
presečiščuliterarnimi
medicine,in
humanistike,
družboslovja
umetnosti. in
S
pričevalci,različnih
zvočnimivprašanj
ali videonaposnetki,
odrskimi deli,
filmskimi, ter
televizijskimi
ustanovah (bolnišnični rituali in hišni red, zdravniški sleng); analiza literarnih del o bolezni,
prepletom
teoretskih
izhodišč medicinske
drugimi deli
iz obravnavanega
področja. humanistike in samostojnega empiričnega raziskovanja
trpljenju, zdravljenju, predstavah o telesu in duhu, biografije znamenitih osebnosti, ki so jih napisali
bodo
pridobilianalize,
epistemološko
konsistentnost
in vsestransko
širinoprispevkov
za kritično ter
kulturnozgodovinsko
SEMINARJI:
študiji primerov,
priprava
pisnih in ustnih
njihova predstavitev
njihovi zdravniki, slavne osebnosti in njihov vpliv na zdravje; refleksija in analiza filmov z
ter medicinskohumanistično
raziskovanje.
drugim
študentom, konzultacije,
možne objave najboljših del.
medicinsko vsebino (film kot promocija medicine, film kot parodija medicine, film kot odraz
DRUGE OBLIKE DELA: različne oblike sodelovanja študentov z bolniki, zdravstvenim osebjem,
stereotipov o zdravnikih in bolnikih, filmske upodobitve bolečine in trpljenja, filmska terapija);
intervjuji z njimi, lastno terensko delo (hospici, pro bono ambulante, bolniške kapele, paliativni
likovna in glasbena umetnost v medicini, humanizacija medicine in hospitalizacije …
oddelki, begunski centri ...), anketno delo, da spoznavajo pestrost medicinsko humanistike v praksi
4. VAJE
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Ule M. Spregledana razmerja: O družbenih vidikih sodobne medicine. Maribor: Aristej, 2003.

6. Način ocenjevanja in preverjanja znanj in veščin učne enote (sprotno in končno preverjanje znanja,
pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja)

Spodbujanje sodelovanja pri vseh oblikah izvedbe izbirnega predmeta, obiskovanje predavanj in
aktivno sodelovanje pri njih, diskusije na vnaprej razisane in preštudirane teme, prebrane knjige,
ogledane filme, ekskurzije in podobno, kar se vse vrednoti kot del ocene.
Ocejevanje seminarskih nalog, v katere študenti vnašajo nova spoznanja in kreirajo želeno znanje.
Najboljše bi šle tudi v objavo, lahko med spletna seminarska gradiva v e-učilnici ipd.
Ocena 6–10 (pozitivno), skladno s Statutom UL in izpitnimi pravili UL MF.

7. Druge informacije
Predmet ima 3 kreditne točke.

8. Reference nosilca predmeta ali koordinatorja vsebinskega sklopa
REFERENCE NOSILKE PREDMETA:
Zupanič Slavec Z (ur.). Med medicino in literaturo: [zbornik referatov]. Ljubljana: Inštitut za
zgodovino medicine Medicinske fakultete; 1995.
Zupanič Slavec Z. Z očmi zdravnice: ugledni pisci družno z medicino. Ljubljana: Znanstveno
društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije; 1997.
Dolenc M, Zupanič Slavec Z (ur., avtor dodatnega besedila), Makarovič M (ur., avtor dodatnega
besedila). Zagovori v slovenski ljudski medicini ter zarotitve in apokrifne molitve. Ljubljana: Inštitut
za zgodovino medicine Medicinske fakultete: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture
Slovenije; 1999.
Zupanič Slavec Z. Endemski sifilis – škrljevska bolezen na Slovenskem: razvoj in širjenje bolezni po
naših krajih v prvi polovici 19. stoletja = Endemic syphilis – Skrljevo disease among Slovenians: the
development and spreading of the disease in the first half of the 19th century. Ljubljana: Znanstveno
Datum objave
društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije; 2001.
23.Zupanič
07. 2021Slavec Z. Družinska povezanost grofov Celjskih: identifikacijska in epigenetska raziskava
njihovih lobanj = Family interlinkage of the counts of Celje: an identificational and epigenetic study
on their skulls. Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture
Slovenije; 2002.
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Zupanič Slavec Z. (ur.), Bankl H. Bolni Habsburžani: bolezni in počutje vladarske rodbine.
Ljubljana: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije; 2004.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
• Vsak predmet ali vsebinski sklop mora imeti svoj učni načrt.
Prvi del – a. Podatki o učni enoti
• Pri izpolnjevanju točk 1–10 si pomagajte s predmetnikom Študijskega programa 2020.
• Če predmet ni uvrščen v modul, izpustite točko 1.
• Če predmet nima vsebinskih sklopov, izpustite točko 3.
• Točka 7: Izberite, ali gre za obvezni ali izbirni predmet.
• Točka 8: Označite lahko en, dva ali vse tri vertikalne stebre.
• Pojasnilo k točki 10 in 11: V tabelo vpišite število ur, ki so namenjene posamezni obliki pouka.
Ena kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta. Teh 30 ur (pri čemer ura predstavlja 45
minut) se razdeli v razmerju 1:1, in sicer 15 ur za organizirane oblike pouka in 15 ur za
individualno študijsko delo ter priprave na izpit, t.i. samostojno delo študenta. Ure se samodejno
seštejejo.
Drugi del – b. Vsebina, temeljni cilji, potek študija
• Točka 1: Pri oblikovanju seznamov kliničnih slik in kliničnih veščin si pomagajte s seznamov
Kliničnih slik in Kliničnih veščin, ki so del Predloga izboljšav in sprememb Študijskega
programa 2020.
• Točka 2: Pri pisanju si pomagajte s seznamom Temeljnih ciljev in splošnimi in specifičnimi
kompetencami, ki jih najdete v dokumentu z opisom predloga novega študijskega programa.
• Točka 6: Opišite tako sprotna kot tudi končna preverjanja znanja in navedite pogoje za pristop h
končnemu preverjanju znanja.

