Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
E-pošta: simona.rojs@kclj.si
Telefon:
Predavanja so ob ponedeljkih
od 18 do 19.30 od srede
oktobra do predvidoma srede
maja.

Katedra za infekcijske bolezni
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Tropska in potovalna medicina
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
6

Nosilec izbirnega predmeta
doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

5.

✔

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
asist. mag. Tadeja Kotar, dr. med., sodelavci iz Infekcijske klinike in Katedre za infektologijo,
udeleženci odprav

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Sodeluje Sekcija za tropsko medicino pri SZD

Kratek opis izbirnega predmeta
Uvodno predavanje, sistemske bakterijske okužbe (trebušni tifus, bruceloza, leptospiroza),
malarija, laboratorij v tropih, driske, dehidracija/rehidracija, okužbe s črevesnimi paraziti,
okužbe z metljaji, podhranjenost, kožne bolezni v tropih, leishmanioza, tripanosomoze,
filarijoza, ehinokokoza in nevrocisticerkoza, steklina in tetanus, melioidoza, tularemija,
antraks, kuga, tuberkuloza, gobavost, STD, HIV, virusne hemoragične mrzlice in rikecioze,
glivične okužbe v tropih, bolezni ustne votline, pomembne nevrološke,
internistične,ginekološke in okulistične bolezni v tropih, tropski kviz, tropski vikend (delavnice
o načinu organiziranja odprav, etiki, laboratorijske vaje, delavnice o ranah,
poškodbah,urgentni medicini), poročila o delu študentskih humanitarnih odprav v tropih).
Okvirno
obdobje
v semestru,
v katerem seodprav
bo izbirni
predmet izvajal
Udeležba
na predstavitvah
humanitarnih
na MF
Študenti samostojno pripravijo seminar iz potovalne medicine (svetovanje, najpomembnejše
bolezni
pri popotnikih,
pripravaod
zloženk
svetovanje)
Predavanja
so ob ponedeljkih
18 do za
19.30
od srede oktobra do predvidoma srede maja.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Končno preverjanje znanja - izpit (pisni). Ocenjeni so tudi seminarji.
Po opravljeni odpravi študentje podajo poročilo in javno predstavijo delo odprave.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število vpisanih študentov je 100.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Tomažič J, Strle F.; eds. Infekcijske bolezni; Združenje za infektologijo, Slovensko zdravniško
društvo, 2014;
Manson's Tropical Diseases: Gordon C. Cook Alimuddin I. Zula; 23rd edition, Saunders
Elsevier;
Medecines Sans Frontieres: Clinical guidelines: Diagnosis and treatment manual for curative
programmes in hospitals and dispensaries; guidance for prescribing 2013 edition
(http://www.refbooks.msf.org/MSF_Docs/En/Clinical_Guide/CG_en.pdf)
Zborniki Potovalne medicine 2013, 2011, 2009, 2007, 2005 (Medicinski razgledi)

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 se ni izvajal in tudi v bodoče ni predvideno.

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.

