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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Osnovni cilj predmeta: naučiti temelje prepoznavanja osnovnih bolezenskih sklopov v interni
medicini. Temelja sta anamneza in telesna preiskava bolnika, nadgrajena s ciljanimi
anamnestičnimi in preiskavnimi metodami, ki so značilne za specifično bolezensko dogajanje
pri obravnavanem bolniku.
Ker gre za študente dentalne medicine (DM), je poudarek pouka na obravnavi najpogostejših
stanj v interni medicini z dodatnim osredotočenjem na anamnezo, klinične znake in simptome,
ki zadevajo bolezni s področja zgornjega dela trupa, vratu in glave, na nujna stanja, na
internistična bolezenska stanja, ki jih lahko prepoznajo v ordinaciji DM, in na internistična
bolezenska stanja, ki pomembno vplivajo na obravnavo bolnikov v ordinaciji DM.
2.
Natančen
potek
študija
Drugi
cilji: učenje
veščin
kot dopolnilo in nadgradnja osnovnega cilja.
Predavanja oziroma seminarji so organizirani po internističnih organskih oziroma
tematskih sklopih: šok, akutni koronarni sindrom in oživljanje; ateroskleroza, bolezni
arterij in ven, pljučna embolija; srčno popuščanje, motnje srčnega ritma; alergije in
anafilaktični šok; bolezni dihal: KOPB, astma, pljučnica, rak; bolezni prebavil: peptične
razjede, rak, vnetne bolezni, akutni abdomen, hemoragični šok; bolezni ledvic in sečil:
akutna in kronična odpoved, vnetje, rak, elektrolitske motnje; anemije, akutne in
kronične levkemije, motnje hemostaze; sistemske vezivnotkivne bolezni in vaskulitični
sindromi; bolezni žlez z notranjim izločanjem; sladkorna bolezen tipa 1 in 2 in njeni
zapleti; osnovne laboratorijske preiskave v medicini; internistična onkologija.
Predavatelj dodeli študentom bolnika (posamezni bolnik na manjšo skupino enega,
dveh, največ treh študentov), katerega bolezensko dogajanje sovpada s tematiko
predavanja. Študenti opravijo anamnezo in telesno preiskavo bolnika. Načeloma
mentor napravi uvod v temo s predavanjem, zatem pa študenti v obliki seminarja
predstavijo pregledanega bolnika svojim kolegom in mentorju. V nadaljevanju je
poudarek na diferencialni diagnozi bolezenskega stanja, njegovi diagnostiki in seveda
tudi zdravljenju. Po koncu seminarja predavatelj povzame vse ključne poudarke
obravnavanega bolezenskega sklopa (če je le mogoče, usmerjeno za študente DM).
Izpitne teme zajemajo snov predavanj oziroma seminarjev s poudarkom na
bolezenskih stanjih glave, vratu in zgornjega dela prsnega koša, na nujnih stanjih, na
internističnih bolezenskih stanjih, ki jih zdravnik dentalne medicine lahko prepozna v
svoji ordinaciji, ter na internističnih bolezenskih stanjih, ki pomembno vplivajo na
dentalno obravnavo bolnikov.
Zaradi epidemiološke situacije (covid 19) bomo v letošnjem šolskem letu
seminarje/predavanja izjemoma izvedli tako, da bodo v predavalnici prisotni le
predavatelj in študenti, ki imajo tisti dan seminar, ostali študenti pa bodo spremljali
seminar/predavanje na daljavo s pomočjo aplikacije Webex. Uvodno predavanje bo za
vse študente potekalo na daljavo s pomočjo aplikacije Webex.
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Praktični in teoretični prikaz veščin jemanja anamneze in telesne preiskave bolnika,
povezan predvsem s tematiko posameznega seminarja. Mentor seminarske skupine
preverja teoretično znanje in literaturo, ki sta povezana s posameznim seminarjem.

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Vsaj 80 % prisotnost kandidata na predstavitvah seminarjev v četrtem letniku.
Zdravniška spričevala tega % ne morejo zmanjšati.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Zaključni izpit iz interne medicine po opravljenem praktikumu je pisni in ustni.
Pozitivna ocena pisnega izpita je pogoj za pristop k praktičnemu in ustnemu izpitu.
Pisni izpit, 50 vprašanj MCQ z izbiro najbolj pravilnega odgovora ali pravilne
kombinacije odgovorov. Za pozitivno oceno je potrebno pravilno odgovoriti na vsaj 60
% vprašanj. Vprašanja so prilagojena ravni snovi programa dentalne medicine. K
ustnemu izpitu pristopijo študenti z opravljenim pisnim izpitom s pozitivno oceno.
Ustni izpit poteka z anamnezo in statusom pri bolniku in ustnimi vprašanji po
praktičnem delu.
Če se končna ocena, ki jo določi izpraševalec na praktičnem in ustnem izpitu, razlikuje
za več kot 2 oceni od ocene na pisnem izpitu, je potrebna pisna utemeljitev
izpraševalca.
Ocenjevanje:
Ocene 1-10 (od 1-5 negativno, od 6-10 pozitivno) v skladu s Statutom UL.
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6. Druge določbe

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Košnik M, Štajer D, eds. Interna medicina, peta izdaja. Ljubljana: Medicinska fakulteta,
Slovensko zdravniško društvo, Knjigotrštvo Buča d.o.o.; 2018. p 1-1652.
Kumar P, Clark M, eds. Clinical Medicine 9th Ed. London: Elsevier; 2016. p 1-1456.
Little and Falace's Dental Management of the Medically Compromised Patient, 9th
Edition by James W. Little, DMD, MS, Craig Miller, DMD, MS and Nelson L. Rhodus,
DMD, MPH: Mosby, 2018.
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Izpitne teme zajemajo snov predavanj oziroma seminarjev s poudarkom na
bolezenskih stanjih glave, vratu in zgornjega dela prsnega koša, na nujnih stanjih,
na internističnih bolezenskih stanjih, ki jih zdravnik dentalne medicine lahko
prepozna v svoji ordinaciji, ter na internističnih bolezenskih stanjih, ki pomembno
vplivajo na dentalno obravnavo bolnikov.

Klinične slike
Šok, akutni koronarni sindrom in oživljanje
Srčno popuščanje, motnje srčnega ritma, valvularne hibe, endokarditis, hipertenzija,
hipertenzivna kriza, akutno srčno popuščanje
Ateroskleroza, hiperlipidemija, ishemična bolezen srca, bolezni arterij in ven
(anevrizma aorte, kritična ishemija okončin, globoka venska tromboza), pljučna
embolija
Bolezni dihal (astma, KOPB, obstruktivna spalna apneja, pljučna embolija, pljučnica,
pnevmotoraks, rak, pljučna fibroza)
Alergije in anafilaksija, urtikarija, angioedem, alergijski rinitis
Bolezni prebavil (GERB, krvavitve, KVČB, malabsorpcija, peptične razjede, gastritis,
Mallory-Weissov sindrom, akutni abdomen, rak prebavil, polipoza, hepatitis, jetrna
ciroza)
Bolezni sečil (akutna in kronična ledvična odpoved, vnetja, sečni kamni, elektrolitske
motnje)
Bolezni krvi in krvotvornih organov (anemije, akutne in kronične levkemije, motnje
hemostaze)
Sistemske vezivnotkivne bolezni in vaskulitični sindromi (Sjoegrenov sindrom, SLE,
sistemska skleroza, revmatoidni artritis, artritisi, vaskulitisi, protin)
Bolezni endokrinih žlez in kosti (motnje delovanja nadledvičnic, motnje delovanja
9. Druge informacije
obščitnic, motnje delovanja ščitnice, nodus v ščitnici, tumorji hipofize,
panhipopituitarizem, elektrolitske motnje, osteoporoza, Pagetova bolezen,
osteomalacija)
Sladkorna bolezen tipa 1 in 2 in zapleti (hipoglikemija, diabetična ketoacidoza,
diabetični aketotični hiperosmolarni sindrom, diabetična noga)
Internistična onkologija
Veščine
Razlaga oznak pri veščinah
1 = ima teoretično znanje o veščini.
2 = ima teoretično znanje o veščini, jo je tudi že videl.
3 = ima teoretično znanje o veščini, nekajkrat jo je izvedel pod nadzorstvom.
4 = ime teoretično znanje o veščini, jo rutinsko zna izvesti.
TELESNA PREISKAVA
Splošno stanje
Ocena mentalnega stanja
4
Ocena prizadetosti
4
Ocena prehranjenosti
4
Ocena habitusa in drže
4
Ocena dihanja
4
Palpacija pulza
4
Meritev krvnega tlaka
4
Ocena centralnega venskega tlaka(jugularne vene)
Meritev telesne višine in mase
4
5
Inspekcija in palpacija kože
4
Inspekcija sluznic
4
Palpacija bezgavk
4
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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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