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Letnik izvajanja predmeta

A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Študent spozna farmakodinamične in farmakokinetične lastnosti predstavnikov posameznih
farmakodinamskih skupin zdravil, kar je osnova za terapevtiko in klinično farmakologijo. atek

opis znanj, ki jih bo študent pri predmetu pridobil (povzetek učnega načrta).

2. Natančen potek študija
Pouk obsega 10 ur predavanj, in 30 ur seminarjev. Kraj in čas predavanj in seminarjev je
objavljen v osrednjem urniku. Pri seminarjih se zahteva 80% prisotnost. Možne so menjave
1:1, o čemer se obvesti vodjo seminarja pri preverjanju prisotnosti. Zamujanje na seminarje
ni dovoljeno in se obravnava kot neopravičena odsotnost. Če študent ne doseže minimalne
prisotnosti na seminarjih (80%) ali ne predstavi svojega seminarja, opravlja pisni kolokvij iz
snovi vseh predstavljenih seminarjev v tekočem akademskem letu. Razpisana bosta 2 roka
za ponavljalni kolokvij (junija in septembra 2019).

Obravnavane bodo naslednje teme:
1. Predpisovanje zdravil
2. Zdravila z vplivom na srce
3. Zdravila, ki vplivajo na žile in diuretiki
4. Zdravila, ki vplivajo na strjevanje krvi in koncentracijo lipidov
5. Zdravila, ki vplivajo na dihala in prebavila
6. Zdravila, ki vplivajo na endokrine žleze
7. Protibolečinska zdravila
8. Nevrološka zdravila
9. Psihofarmakološka zdravila
10. Kemoterapevtiki in antibiotiki
Med seminarji podrobneje obdelamo tipične predstavnike posamezne farmakodinamske
skupine in se učimo predpisovanja zdravil.
Seznam seminarjev
1. Zdravila z vplivom na srce:
- Posamezni predstavniki zdravil z ino-, dromo- in krotropnim učinkom in primerjava s
prototipskimi zdravil
- Recept, odmerjanje Predpisovanje raztopin
2. Zdravila, ki vplivajo na žile in diuretiki
- Posamezni predstavniki zdravil, ki vplivajo na tonus žil in diuretiki in primerjava me
njimi
- Predpisovanje čajnih mešanic, tablet in kapsul
3.
Zdravila, ki vplivajo na strjevanje krvi in koncentracijo lipidov
- Posamezni predstavniki zdravil, ki vplivajo na strjevanje krvi in koncentracijo
lipidov in primerjava med njimi
- Predpisovanje injekcij
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4. Zdravila, ki vplivajo na dihala in prebavila
- Posamezni predstavniki zdravil, ki vplivajo na funkcijo dihal in prebavil in
primerjava med njimi

3. Sprotna preverjanja znanja in veščin

V zadnjem terminu za seminarje se piše kolokvij iz predpisovanja zdravil. Obsega 5
receptov. Študentje imajo lahko sabo učbenik Receptura in kalkulator. Pozitivna ocena
kolokvija je 60%.

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
K izpitu se lahko prijavi vsak študent 3. oz. višjega letnika, ki je že opravil izpit iz Splošne
farmakologije in toksikologije ter je opravil vse obveznosti pri predmetu Specialna
farmakologija: seminar, kolokvij iz predpisovanja zdravil (s pozitivno oceno) ter se je
pravočasno prijavil na izpit prek sistema VIS.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Izpit je pisni in traja 50 min. Sestavlja ga 50 testnih vprašanj. Pravilno odgovorjeno vprašanje
je 1 točka, neodgovorjeno ali nepravilno odgovorjeno 0 točk. Meja za pozitivno oceno je:
60%. Kriterij za ocene: 60 - 67,99 % = 6, 68-75,99 % = 7, 76 - 83,99 % = 8, 84 -91,99 % = 9,
92 in več = 10.
Če študent opravlja izpit tretjič, ima možnost ustnega izpita ne glede na dosežen rezultat
pisnega izpita. Če študent opravlja izpit četrtič, ima po pisnem delu , ne glede na rezultat
pisnega dela izpita, še ustni izpit pri dveh učiteljih farmakologije. Če študent opravlja izpit
petič, imajo po pisnem delu , ne glede na rezultat pisnega dela izpita, še ustni izpit pred
komisijo sestavljeno iz dveh učiteljev farmakologije in učiteljem drugega predmeta.
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6. Druge določbe
Navedite, kateri pripomočki so dovoljeni oz. potrebni pri posameznih preverjanjih znanja ali
veščin (34. člen pravilnika).
predelite način opravljanja komisijskega izpita (30. člen pravilnika).
e je z režimom študija kot preverjanje znanja določen seminar ali seminarski izpit, napišite
natančna navodila za pripravo seminarja, obliko seminarja, način ocenjevanja in rok oddaje
seminarja / seminarskega izpita (lahko tudi kot priloga režimu študija).

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Rang HP, Ritter JUM; Flower RJ Henderson G. Pharmacology. Eight Edition.
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Izpitne teme so objavljene na zavihku predmeta Specialna farmakologija in toksikologija.

9. Druge informacije
Navedite posodobljen seznam izpitnih tem, kliničnih slik in veščin.
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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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