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Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

5.

✔

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Katedra za kirurgijo, klinični oddelek za abdominalno kirurgijo.

Kratek opis izbirnega predmeta
Študenti se poglobljeno spoznajo z različnimi metodami laparoskopske kirurgije kot ene od
metod zdravljenja abdominalnih obolenj. Spoznajo se z indikacijami za laparoskopske
operacije, instrumenti in napravami za laparoskopijo, vrstami in načini laparoskopije in
minimalno invazivne kirurgije, možnimi zapleti laparoskopskega pristopa. Znajo vrednotiti
zdravljenje z minimalno invazivnim pristopom in ga primerjati z drugimi načini zdravljenja.
Poudarek je na problemsko naravnanem študiju. V sodelovanju z mentorjem študent izvaja
laparoskopske operacije na modelih in simulatorjih, proučuje laparoskopske operacije (video
simulacija) in spremlja laparoskopske operacije.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Kratek
opis2017.
vsebine, učni cilji in opis znanj in veščin, ki jih bo študent pri izbirnem predmetu
April, maj
pridobil; oblika izvajanja (predavanja, seminarji, vaje, klinične vaje, itd.). Pri opisu (preverjanju
znanja, itd.) izbirnega predmeta je treba upoštevati veljavni učni načrt.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Predstavi seminar o določenem laparoskopskem operativnem posegu, ga kritično analizira in
opravi kolokvij. Poprava ocene z ustnim kolokvijem.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov: 15
Opravljeni izpiti iz predhodnih letnikov (1-3), opravljen izpit iz propedevtike in KLinike II,
opravljen vstopni kolokvij za delo v op-dvoranah

Obvezna študijska literatura in gradivo
RK Mishra: Textbook of Practical Laparoscopic Surgery 2nd Edition, 2013 (internet free
download).
Ostalo gradivo dobijo v e obliki pred pričetkom pouka.

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.
Izbirni predmet se lahko izvaja tudi 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.

