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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Pri predmetu Infekcijske bolezni in epidemiologija je prikazana: epidemiologija,
etiopatogeneza, kliniče slike, zapleti, diagnostika (laboratorijska, mikrobiološka,
slikovna, endoskopska itd.), diferencialna diagnoza, izkustveno in usmerjeno
protimikrobno zdravljenje, racionalna raba protimikrobnih zdravil, preprečevanje
najpomembnejših in najpogostejših infekcijskih bolezni ter temelji okužb, povezanih z
zdravstvom (hospitalna higiena).
Predstavljen je pristop k bolniku z infekcijsko boleznijo (anamneza, telesni pregled,
temeljne laboratorijske in mikrobiološke preiskave), protimikrobna zdravila (odgovorno
ravnanje s protimikrobnimi zdravili, protibakterijska, protivirusna, protiglivna,
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Klinične vaje: (3 dni/teden po 5 šolskih ur; >90 % prisotnost) so najpomembnejši del
pridobivanja znanja, zato študent lahko manjka le enkrat, sicer je potrebno opravičilo;
pri objektivnih okoliščinah lahko vaje tudi nadomeščate, vendar je to izjema (do sedaj
ni bilo problemov). V SU je opis vaj, bonton pri vajah ter urnik in dnevni razpored
asistentov/učiteljev, ki vodijo vaje (dnevni razpored ažuriramo tik pred zasčetkom
vsakega sklopa).
Predavanja: (1 dan/teden, 6 šolskih ur; 70 % prisotnost): celostna in "up-to-date"
predstavitev našega predmeta s prikazom vseh najpomembnejših infekcijskih bolezni
in področij sodobne infektologije. Zaradi časovne omejitve (posamezna rotacija traja le
6 tednov) bo približno petina predavanj samo na »podkastih«, predavanja, ki bodo
spredavana v živo, pa bodo v SU v obliki »izročkov« (lahko tudi v obliki »podkastov« glede na željo predavatelja). Razpored predavanj je objavljen v SU.
Predavanja/seminarji bodo potekala takole: Predavanje 35 min., Študentska vprašanja
(»Seminar«) 15 min., Odmor 10 min.
Seminarji: Seminarji bodo ob ponedeljkih. Študenti boste pripravili 5 kliničnih vprašanj
na temo ponedeljkovih predavanj (od 2. do vključno 5. tedna). Študenti se boste
razdelili na 27 skupin (cca 3 študenti/predavanje), kolikor je predavanj. Vprašanja naj
bodo testnega tipa, namenjena študentom (običajna izpitna vprašanja).Gradiva za
vprašanja so: podkasti, izročki predavanj in naša knjiga. Vprašanja je treba poslati v
tednu pred predavanjem po e-pošti predavatelju in tajnici Simoni ter jih pripraviti v obliki
»interaktivnega power pointa« v naši predavalnici - ob pomoči naše tajnice Simone
(do petka pred ponedeljkovim predavanjem mora biti to narejeno!!!). Študenti, ki boste
predstavili vprašanja, morate nato tudi komentirati odgovore in razložiti pravilni
odgovor.
Predavanja/seminarji bodo potekala takole: Predavanje 35 min., Študentska vprašanja
(»Seminar«) 15 min., Odmor 10 min.
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Gostujoče katedre: zaradi zahtev Bolonjskega
programa študija za t. i. "vertikalne in
horizontalne" povezave sodobnega študija medicine, predvsem pa zaradi
poglobljenega in širšega razumevanja našega predmeta, z nami oz. z vami študenti

3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Pri našem predmetu še nismo uvedli "uradnega" sprotnega preverjanja znanj in
veščin. Pri vajah gre za sproščen pogovor (če študenti niso pod stresom, si bolje
zapomnijo) med asistentom in študenti o bolnikih, ki so jih pred tem študenti natančno
pregledali (o klinični sliki, diagnostiki itd.). Seveda študente marsikaj vprašamo s
področja mikrobiologije itd. in je dobrodošlo čim več znanja, hkrati pa se zavedamo, da
so se prišli k nam učiti…..; pri seminarjih se morajo študenti aktivno vključiti v določena
poglavja infektologije, saj morajo pripraviti vprašanja pred predavanji in jih poslati po
e-pošti.

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)

Študenti morajo opraviti izpite iz predhodnih letnikov; temeljni izpiti iz mikrobiologije,
patologije, patološke fiziologije, farmakologije in kolokvij iz interne propedevtike. Za
pristop k izpitu je pogoj tudi prisotnost na organiziranih oblikah pouka (glej zgoraj) in
opravljen pisni kolokvij iz klinične mikrobiologije - vprašanja so iz vsebin, ki jih
predavajo mikrobiologi pri "Gostujočih katedrah". Vse o izpitu je napisano v SU.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)

Izpit je pisni, ki je pogoj za ustni izpit, ki se sestoji iz praktičnega dela - pregled
bolnika in pogovora o bolniku oz. infektologiji/epidemiologiji.
Pisni izpit je sestavljen iz temeljnih vprašanj, ki pokrivajo vsa najpomembnejša
področja infektologije/epidemiologije.
Seznam izpitnih tem, kliničnih slik in veščin za predmet Infekcijske bolezni in
epidemiologija - glej spletno stran MFUL in našo spletno učilnico.
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6. Druge določbe

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Študenti naj črpajo znanje iz "organiziranih oblik našega pouka", glede literature pa
predvsem iz naše nove knjige "Infekcijske bolezni 2017". Ostalo priporočeno
literaturo si lahko ogledate na naši SU.
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Razlaga oznak pri kliničnih slikah
1=
študent medicine mora iz literature ali opisa spoznati in uvrstiti klinično sliko,
da si lahko poišče dodatne informacije.
2 =
študent medicine mora poleg znanja opisanega pod točko 1 tudi znati
obravnavati bolnika s to klinično sliko v vsakdanji praksi (za to klinično sliko pozna
simptome, znake, diagnostični postopek in diferencialne diagnoze ter splošna načela
zdravljenja).
D =
študent medicine mora poleg znanja opisanega pod točkama 1 in 2 tudi
samostojno postaviti diagnozo s kliničnim pregledom ali z naročanjem osnovnih
diagnostičnih preiskav (npr. laboratorijske preiskave ali RTG).
T=
študent medicine mora poleg znanja opisanega pod točkami 1, 2 in D znati
tudi samostojno zdraviti bolezen, poškodbo ali bolezensko stanje (brez zapletov).
KLINIČNE SLIKE 1
2
D
T
Streptokokne okužbe
Streptokokno vnetje žrela (tonzilofaringitis)
T
Škrlatinka
T
Šen (erizipel)
T
Impetigo - pioderma
T
Pnevmokokne okužbe
T
Sindrom toksičnega šoka
2
Nekrotizirajoči fasciitis
2
Stafilokokne okužbe
Stafilokokne okužbe kože
T
Stafilokokna sepsa 1
Stafilokokni
endokarditis 1
Druge informacije
9.
Stafilokokni osteomielitis
2
Študentom medicine želimo, da uživajo pri učenju našega predmeta.
Stafilokokni artritis
D
Sindrom toksičnega šoka
T
Okužbe z najpomembnejšimi po Gramu negativnimi bakterijami
2
Okužbe z večkratno odpornimi bakterijami
2
Okužbe srca in ožilja
Infekcijski endokarditis
2
Perikarditis
2
Miokarditis
2
Mediastinitis
1
Okužbe žilja in žilnih vsadkov 1
Revmatična vročina
2
Okužbe sečil
T
Črevesne okužbe
Trebušni tifus
1
Paratifus A, B
1
Akutni gastroenterokolitis
T
Zastrupitev s hrano
T
Kolera
T
Driske na potovanjih
T
Driske pri imunsko motenih bolnikih
1
Driske povzročene s Clostridium difficile
2
Okužbe osrednjega živčevja
Otroška ohromelost (poliomielitis) 1
5
Gnojni meningitis
2
Serozni meningitis
2

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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