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Sodelujoče organizacijske enote (katedre in inštituti
Katedra za ortopedijo UL-MF
Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino UL-MF
Katedra za kirurgijo UL-MF
Katedra za radiologijo UL-MF

Moduli predmet
1
2
3
4
Datum objave režima študija
15. 9. 2020
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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Študent spozna najpogostejše bolezni in poškodbe skeleta in gibalnega sistema; nauči se načine, kako iz
anamnestičnih podatkov in preiskav stopenjsko graditi diagnozo bolezni ali poškodbe. Nauči se
samostojno nuditi nujno medicinsko pomoč pri teh boleznih ali poškodbah, spozna trenutno veljavne
načine zdravljenja in seznani se z možnim bodočim razvojem zdravljenja. V okviru predmeta bo
obnovljena topografska anatomija gibal, fizikalne in fiziološke osnove kinematike gibal, opisi bolezni in
poškodbe gibal, poti ugotavljanja bolezni in poškodb gibal, načini preprečevanja poškodb, načini
zdravljenja bolezni in poškodb gibal ter ugotavljanje končnega stanja (invalidnosti) po bolezni ali
poškodbi gibal.
2. Natančen potek študija
Pouk obsega 47 ur predavanj, 17 ur seminarjev in 46 ur kliničnih vaj, skupno znese 7 točk ECTS.
Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti je vpis v četrti letnik enovitega magistrskega študija
Medicina, 2. stopnja.
Predmet je vsebinsko razdeljen na podsklope
1. Bolezni gibal
2. Poškodbe gibal
3. Bolezni in poškodbe roke
4. Lokomotorna fizikalna medicina in rehabilitacija
5. Skeletna radiologija
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje - Študent bo laže razumel druge bolezni, ki se kažejo tudi z znaki na gibalih
in koži in medsebojni vpliv bolezni in poškodb ter razvoj bolezni in poškodb. Uporaba - Študent
bo spodoben uporabiti znanje v klinični praksi, predvsem razmejiti do katere meje lahko zdravi sam
in kdaj mora uporabiti nasvet specialista. Refleksija - Ob predstavljenih primerih bo lahko študent
kritično vrednotil opise bolezni v učbenikih in si pričel ustvarjati lastno bazo izkušenj. Prenosljive
spretnosti - (Poti) reševanja (ugotavljanja) kliničnih primerov.
Metode poučevanja in učenja:
1. mini simpoziji
2. predavanja in seminarji prek telekonference Webex
3. prikaz kliničnega pregleda prek telekonference Webex
4. poročila iz literature
5. reševanje simuliranih in resničnih kliničnih primerov
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
ORTOPEDIJA: Osnove ortopedskega pregleda se odpredavajo prek telekonference Webex.
a) Če razmere dopuščajo, študenti opravijo vaje v predavalnici v manjsih skupinah eden na drugem
(po 10 studentov) ob upoštevanju vseh ukrepov;
b) Če študentje ne smejo dostopati do predavalnice, izpolnijo video naloge posredovane preko
spletne ucilnice.
TRAVMATOLOGIJA: V času omejitev zaradi epidemije Covid-19, bodo s strani Katedre za
kirurgijo izvedeni obvezni seminarji na temo poškodb gibal. Seminarji bodo, glede na razporeditev
študentov v manjše skupine, izvedeni v predavalnici po obstoječem razporedu, ob poslabšanju
epidemioloških razmer in strožjih ukrepih pa preko telekonference Webex. Predavanja so do
nadaljnjega odpovedana.
4.
Pogoji zaRADIOLOGIJA:
pristop h končnemu
preverjanju
znanja
(predmetnemu
SKELETNA
Katedra
za Slikovno
diagnostiko
bo izvedlaizpitu)
2 uri seminarjev (ob
četrtkih
od
12h
naprej)
ter
4
ure
predavanj
(ob
petkih)
od
7.30
ure
naprej,
4
šolske
ure preko
Pogoj za pristop k izpitu iz Gibal je izkazano sodelovanje pri seminarjih in veščinah v točki
3. video
povezave Webex.
FIZIKALNA IN REHABILITACIJSKA MEDICINA: V času omejitev zaradi epidemije COVID
se del izvedbe vaj prenese v spletno učilnico. V spletni učilnici bodo objavljene seminarske naloge,
ki jih bodo morali študenti rešene poslati do konca modula.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
IZPIT: Izpiti potekajo le v pisni obliki. Pisni izpit se opravlja v naslednjem tednu po zaključku
pouka za vse študente istega sklopa hkrati v predavalnici Ortopedske klinike ali v veliki
predavalnici MF. Na pisnem izpitu je možno dobiti maksimalno 100 točk in obsega: test z
obkroževanjem pravilnih odgovorov (50 točk = 25 vprašanj s področja fizikalne in
rehabilitacijske medicine, 20 vprašanj s področja travmatologije, 5 vprašanj s področja
skeletne radiologije), 3 esejska vprašanja s področja ortopedije (30 točk) ter 2 vprašanji iz
kliničnega ortopedskega pregleda (20 točk). Pogoj za pozitivno oceno je, da študent/ka na
pisnem izpitu doseže vsaj 25 točk s področja ortopedije, vsaj 13 točk FRM, vsaj 11 točk
travmatologije in vsaj 3 točke skeletne radiologije.
25 točk - pisni izpit s področja FRM z vprašanji za obkroževanje
20 točk - pisni izpit s področja Travmatologije z vprašanji za obkroževanje
5 točk - pisni izpit s področja Skeletne radiologije z vprašanji za obkroževanje
30 točk - pisni izpit s področja Ortopedije z esejskimi vprašanji
20 točk - pisni izpit s področja kliničnega ortopedskega pregleda
100 točk
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6. Druge določbe
Doseženo število točk
92-100
84-91
76-83
68-75
60-67
0-59

Ocena iz predmeta Gibala
odlično 10
prav dobro 9
prav dobro 8
dobro 7
zadostno 6
nezadostno 5

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
je navedeno na spletni strani:
mf.uni-lj.si/o-studiju/ems-program-medicina/predmetnik/4-letnik/obvezni-predmeti/gibala
+
SPLETNA UČILNICA
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
so navedene na spletni strani:
mf.uni-lj.si/o-studiju/ems-program-medicina/predmetnik/4-letnik/obvezni-predmeti/gibala

+
SPLETNA UČILNICA

9. Druge informacije
so navedene na spletni strani:
mf.uni-lj.si/o-studiju/ems-program-medicina/predmetnik/4-letnik/obvezni-predmeti/gibala
+
SPLETNA UČILNICA
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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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