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Ime katedre oz. inšituta
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Zagotavljanje odprte dihalne poti: od enostavnih pripomočkov do težke intubacije
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med.

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

✔

5.

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
asistenti katedre za anesteziologijo in reanimatologijo

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo

Kratek opis izbirnega predmeta
Pouk bo potekal v Simulacijskem centru Medicinske fakultete v obliki predavanj in vaj.
Zagotavljanje odprte dihalne poti je ključno za preživetje bolnikov in poškodovancev. S
problemom vzdrževanja proste dihalne poti v praksi srečujejo zdravniki različnih specialnosti
in v zadnjem času so se povečale možnosti uporabe novejših pripomočkov.
Obravnavane teme:
1. Anatomija dihalne poti: razlika med odraslim in otrokom; ocena dihalne poti; obstrukcija
dihalne poti.
2. Pregled in opis opreme; enostavni pripomočki za vzdrževanje odprte dihalne poti;
laringealna maska; tubusi; ventilatorji
Okvirno
obdobje
v semestru,
katerem zapleti,
se bo izbirni
predmet izvajal
3. Intubacija:
indikacije,
vrste,vpriprava,
ekstubacija
4.
Težka
intubacija
marec
2017
5. Umetna ventilacija
6. Otroška dihalna pot
7. Novejši pripomočki za zagotavljanje dihalne poti
Trajanje: 3 ure, 5xtedensko, 1 teden in 1x celodnevne vaje

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Pisni izpit

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
40-50

Obvezna študijska literatura in gradivo
Vladimir Smrkolj Kirurgija
e-učilnica

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.
Erasmus študenti, ki izberejo anesteziologijo kot predmet, se priključijo rednemu pouku
anesteziologije, ki se izvaja za 4. letnik v okviru Infekcijske bolezni. Dodatne ure o bolečini in
vaje v protibolečinski ambulanti.

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.

