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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Cilji izobraževanja za področje psihiatrije je omogočiti študentu:
Razumevanje psiholoških, socialnih in somatskih dejavnikov v etiologiji duševnih motenj
pomembnih predvsem za delo na področju dentalne medicine. Psihiatrična preiskava. Diagnostika
in klasifikacija duševnih motenj. Poznavanje klinične slike in terapevtske obravnave posameznih
motenj. Vloga zdravnika družinske medicine pri obravnavi oseb z duševnimi motnjami. Samostojno
ukrepanje pri urgentnih stanjih.
Vsebina pridobljenega znanja:
Simptomi in znaki posameznih kategorij duševnih motenj. Klasifikacija in diagnostični postopek.
Zdravljenje:
psihofarmakoterapija
in psihoterapija.
2.
Natančen
potek študija
Pouk je sestavljen iz predavanj, seminarjev, kliničnih vaj in drugih oblik študija.
Predavanja
V predavanjih bomo prestavili ugotovitve sodobne psihiatrične stroke, različne oblike duševnih
motenj, ter različne metode zdravljenja le-teh (psihofarmakoterapijo, psihoterapijo).
V 20 urah predavanj bodo prestavljene naslednje teme s področja psihiatrije:
•
Odnos stomatologa do bolnika
•
Psihopatološki simptomi in sindromi
•
Razmejitev »organsko« »funkcionalno«, psihoza-nevroza, klasifikacija, posebnosti obravnave
oseb z duševno motnjo
•
Akutne in kronične organske duševne motnje
•
Anksiozne motnje, somatoformne motnje
•
Pregled shizofrenije in drugih psihotičnih motenj
•
Psihiatrija razvojnega obdobja
•
Osebnostne motnje
•
Odvisnost od alkohola in prepovedanih drog
•
Pravna vprašanja pri osebah z duševno motnjo
Seminarji
Skupno bo sedemkrat potekal pouk v obliki seminarjev.
Obravnavane teme bodo:
•
•
•
•
•
•
•

Posebnosti odnosa med stomatologom in osebo z duševno motnjo
Psihoterapevtske metode, skupinsko delo
Agitiran pacient
Razpoloženjske motnje
Odvisnost od prepovedanih drog
Organske psihične motnje
Nujni sprejem in akutna stanja
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Sprotno preverjanje znanja poteka na vajah in seminarjih ob interakciji učitelja in študentov. Ni
predvidenih formalnih oblik preverjanja v obliki kolokvijev.

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

Pogoj za pristop k pisnemu preverjanju znanja je prisotnost na seminarjih, opravljen seminar in
prisotnost na kliničnih vajah.
Dokazilo v obliki s strani učiteljev in asistentov podpisane tabele predloži študent pred pristopom
k izpitu v tajništvo katedre za psihiatrijo.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)

Kolokvij je pisni s petimi esejskimi vprašanji, ki so skupno ocenjena v procentih.
Poprava ocene je možna s ponavljanjem kolokvija.
Izpitni režim ne predvideva, da bi bil študent oproščen opravljanja kolokvija.
Končna ocena pri predmetu se oblikuje iz povprečne ocene vseh treh modulov tega
predmeta: dermatovenerologije, nevrologije in psihiatrije.
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6. Druge določbe
Velja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za Enovita magistrska študijska
programa Medicina in Dentalna medicina.
Osebe s posebnimi potrebami lahko opravljajo vse oblike sprotnega in zaključnega preverjanja
znanja do 50% več časa.
Poprava ocene je možna s ponavljanjem kolokvija.
Izpitni režim ne predvideva, da bi bil študent oproščen opravljanja kolokvija.
Končna ocena pri predmetu se oblikuje iz povprečne ocene vseh treh modulov tega
predmeta: dermatovenerologije, nevrologije in psihiatrije.

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Temeljna literatura
1.
Pregelj P, Kores Plesničar B, Tomori M, Zalar B, Ziherl S. (ur.). Psihiatrija. Ljubljana:
Psihiatrična klinika, 2013.
Dodatna literatura
1.
Kaplan HI, Saddock B. (ur.). Concise Textbook of Clinical Psychiatry. Williams and
Wilkins,
2.
Tomori M. Psihiatrični pregled. V: Kocijančič A. (ur.) Klinična preiskava. Ljubljana,
Litterapicta, 2000: 225-234.
3.
MKB - 10: MEDNARODNA KLASIFIKACIJA BOLEZNI IN SORODNIH
ZDRAVSTVENIH PROBLEMOV. IVZ, Ljubljana.
4.
Grad Tekavčič O. (ur.) Pomoč človeku v stiski. Ljubljana, Planprint, 1994.
5.
Boben Bardutzky, D. e tal. (ur.) Osnove zdravljenja odvisnosti od alkohola. Psihiatrična
klinika, Ljubljana, 2004.
6.
Marušič A., Boškar S. (ur.) Slovenija s samomorom ali brez. Ljubljana, DZS, 2003
7.
Zbornik Begunjskih srečanj - Meje med psihiatrijo, interno medicino, ginekologijo…
8.
Čebašek Travnik Z. (ur.) Preprečimo odvisnosti. Društvo za zdravje srca in ožilja
Slovenije, 2003.
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Izpitne teme

Razvojne in vedenjske motnje
Duševna manjrazvitost
Avtizem
Izolirane razvojne motnje
Hiperkinetični sindrom
Motnje hranjenja
Anoreksija nervoza
Bulimija
Pika
Ruminacija v otroštvu
Motnje spolne identitete
Tiki
Gilles de la Tourettov sindrom
Kronični motorični ali glasovni tik
Prehodni tiki
Motnje izločanja
Enkopreza neorganksega izvora
Enureza neorganskega izvora
Motnje govora
Motnja pri artikulaciji govora
Jecljanje
Psihoorganski sindromi in motnje v zvezi z uživanjem psihoaktivnih snovi
Zastrupitev
9. Druge informacije
Odtegnitveno
stanje seznam izpitnih tem, kliničnih slik in veščin.
Navedite posodobljen
Delirij
Demenca
Amnestični sindrom
Druge organske motnje
Zloraba psihoaktivnih snovi
Psihoze
Shizofrenija
Druge psihoze, vključno reaktivne in poporodne psihoze
Bipolarne motnje
Ciklotimna motnja
Unipolarne motnje
Depresija s psihotičnimi znaki, prva in ponovne epizode
Depresije brez psihotičnih znakov, distimije
Druge depresivne motnje
Anksiozne motnje
Panična motnja
Agorafobija brez anamneze panične motnje
Socialna fobija
Izolirane fobije
Obsesivno-kompulzivna motnja
Posttravmatska stresna motnja
Generalizirana anksioznost
5
Druge oblike anksioznosti
Somatoformne motnje
Disociativna motnja senzibilnosti

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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