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b. Vsebina, temeljni cilji, potek študija
1. Vsebine učne enote - Izpitne teme, klinične slike in veščine
Namen Medicinske terminologije je naučiti študente EMŠ Medicina temeljev pravilne uporabe
latinskih izrazov v medicini. Učna enota je zasnovana tako, da se vertikalno in horizontalno povezuje
z drugimi sklopi oziroma predmeti.
Medicinska terminologija ima štiri med seboj komplementarne vsebinske sklope:
1) Pravilna uporaba strokovne medicinske terminologije: pridobitev temeljnega besedišča (nabor
najpomembnejših besed) in obravnava osnovnih (slovničnih) pravil rabe latinskih izrazov (s
2. poudarkom
Cilji in kompetence
na fonetiki). Obravnavni primeri so relevantni tako za študenta prvega letnika
(anatomija, histologija) kot bodočega zdravnika (izbrani primeri latinskih diagnoz, primeri iz
Cilji Medicinske terminologije so večplastni in sicer:
recepture ipd.). Obravnava slovničnih pravil je zastavljena uporabno. Poudarek je na najbolj pogosto
- (1) dati študentu podlago za pravilno in aktivno uporabo strokovne medicinske terminologije;
uporabljenih slovničnih oblikah in besednih zvezah. Primeri se navezujejo tudi na izbrane klinične
- (2) olajšati študentu prvega letnika uporabo latinskih anatomskih in drugih strokovnih medicinskih
slike, s čimer Medicinska terminologija na svojem področju prispeva k vertikalni povezanosti vsebin.
izrazov;
- (3) dati študentu podlago za razumevanje angleških medicinskih strokovnih izrazov, ki v veliki meri
2) Terminološka podpora pri študiju anatomije: študent se v prvem letniku prvič sreča z množico
temeljijo na latinskih oziroma grških korenih, in latinskih izrazov, besednih zvez oziroma kratic, ki se
medicinskih strokovnih izrazov, ki so zlasti pri anatomiji praktično v celoti latinski oziroma
pogosto uporabljajo v angleških besedilih;
latinizirani. Poleg strokovnega znanja mora torej študent osvojiti tudi besedišče in ga pravilno
- (4) seznaniti študenta s klasičnimi latinskimi reki oziroma mislimi o delu in dolžnostih zdravnika.
3. uporabljati.
Metode poučevanja
in učenja
ter način
izvajanjarelevantnih
učne enote primerov
študija študentom, ki niso imeli
Medicinska
terminologija
z izborom
latinščine v osnovni oziroma srednji šoli, neposredno olajša pridobivanje anatomskega znanja s tem,
Poleg predavanj imajo študenti na voljo elektronsko gradivo v obliki nalog, s katerimi lahko sproti
da jih razbremeni učenja latinskih izrazov na nepovezan način.
preverjajo oziroma utrjujejo svoje znanje. Naloge so zasnovane uporabno in vključujejo primere
originalnih besedil, v katerih so uporabljeni medicinsko relevantni latinski oziroma latinizirani izrazi.
3) Razumevanje in uporaba angleških medicinskih strokovnih izrazov latinskega in grškega izvora:
angleščina je lingua franca medicine in znanosti. Ob tem je velik del strokovnih izrazov latinskega ali
grškega izvora. Poleg tega se v angleščini pogosto uporabljajo tudi latinska množinska oblika in
latinske besedne zveze. Dobro poznavanje osnov latinsko-grške medicinske terminologije torej
prispeva tudi k pridobivanju znanja za uporabo angleške terminologije. Medicinska terminologija
primereštudijsko
in prispeva
k izgradnji osnov za uporabo angleških medicinskih izrazov.
4. obravnava
Primarno izbrane
in dopolnilno
gradivo
Obravnava tudi latinske izraze, ki se v biomedicinskih strokovnih oziroma znanstvenih besedilih
Primarno gradivo:
uporabljajo
v originalni (latinski) obliki.
1. Gradivo (izročki) v spletni učilnici
2. Robert
Zdravstvena
terminologija
4)
KlasičniČepon,
medicinski
reki oziroma
misli od delu in dolžnostih zdravnika: kot del Uvoda v klinično
3.
Slovenski
medicinski
slovar
medicino 1 Medicinska terminologija obravnava tudi primere klasičnih latinskih rekov, ki se
navezujejo na delo oziroma dolžnosti zdravnika in s tem pomaga študentu prvega letnika umestiti
Dopolnilno
gradivo:
medicino
v širši
družbeni kontekst. Na tem mestu se Medicinska terminologija horizontalno
1.
Axel
Hinrich
Murken,
Lehrbuch
der Medizinischen
Terminologie. Grundlagen der ärztlichen
povezuje z Zgodovino
medicine
z medicinsko
humanistiko.
Fachsprache.
5. 2.Predvideni
rezultati
Wolfgang študijski
Caspar, Medizinische
Terminologie.
Po uspešno zaključeni učni enoti študent: 1) samostojno uporablja izbrane latinske medicinske izraze
in jih pravilno izgovarja, 2) pravilno uporablja (npr. spol, sklon) najpogostejše latinske besedne zveze
v anatomiji, 3) prepozna in razume izbrane latinske izraze, ki se uporabljajo v angleških strokovnih
besedilih, 4) prepozna in razume izbrane (klasične) latinske misli in reke, ki se navezujejo na delo in
dolžnosti zdravnika.
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6. Način ocenjevanja in preverjanja znanj in veščin učne enote (sprotno in končno preverjanje znanja,
pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja)

1. Sprotno preverjanje znanja v obliki reševanja kratkih nalog za utrjevanje predelane snovi.
2. Končno preverjanje znanja: pisni izpit.

7. Druge informacije
Kreditna ovrednotenost Medicinske terminologije: 1 ECTS.

8. Reference nosilca predmeta ali koordinatorja vsebinskega sklopa
1: Kacin A, Drobnič M, Marš T, Miš K, Petrič M, Weber D, Tomc Žargi T, Martinčič
D, Pirkmajer S. Functional and molecular adaptations of quadriceps and hamstring
muscles to blood flow restricted training in patients with ACL rupture. Scand J
Med Sci Sports. 2021 Apr 10. doi: 10.1111/sms.13968. Epub ahead of print. PMID:
33837592.
2: Jan V, Miš K, Nikolic N, Dolinar K, Petrič M, Bone A, Thoresen GH, Rustan AC,
Marš T, Chibalin AV, Pirkmajer S. Effect of differentiation, de novo
innervation, and electrical pulse stimulation on mRNA and protein expression of
Na+,K+-ATPase, FXYD1, and FXYD5 in cultured human skeletal muscle cells. PLoS
One. 2021 Feb 26;16(2):e0247377. doi: 10.1371/journal.pone.0247377. PMID:
33635930; PMCID: PMC7909653.
3: Pirkmajer S, Petrič M, Chibalin AV. The role of AMPK in regulation of
Datum objave
Na<sup>+</sup>,K<sup>+</sup>-ATPase in skeletal muscle: does the gauge always
15.plug
09. 2021
the sink? J Muscle Res Cell Motil. 2021 Mar;42(1):77-97. doi:
10.1007/s10974-020-09594-3. Epub 2021 Jan 4. PMID: 33398789.
4: Zandona A, Lihtar G, Maraković N, Miš K, Bušić V, Gašo-Sokač D, Pirkmajer S,
Katalinić M. Vitamin B3-Based Biologically Active4 Compounds as Inhibitors of
Human Cholinesterases. Int J Mol Sci. 2020 Oct 29;21(21):8088. doi:
10.3390/ijms21218088. PMID: 33138280; PMCID: PMC7663184.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
• Vsak predmet ali vsebinski sklop mora imeti svoj učni načrt.
Prvi del – a. Podatki o učni enoti
• Pri izpolnjevanju točk 1–10 si pomagajte s predmetnikom Študijskega programa 2020.
• Če predmet ni uvrščen v modul, izpustite točko 1.
• Če predmet nima vsebinskih sklopov, izpustite točko 3.
• Točka 7: Izberite, ali gre za obvezni ali izbirni predmet.
• Točka 8: Označite lahko en, dva ali vse tri vertikalne stebre.
• Pojasnilo k točki 10 in 11: V tabelo vpišite število ur, ki so namenjene posamezni obliki pouka.
Ena kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta. Teh 30 ur (pri čemer ura predstavlja 45
minut) se razdeli v razmerju 1:1, in sicer 15 ur za organizirane oblike pouka in 15 ur za
individualno študijsko delo ter priprave na izpit, t.i. samostojno delo študenta. Ure se samodejno
seštejejo.
Drugi del – b. Vsebina, temeljni cilji, potek študija
• Točka 1: Pri oblikovanju seznamov kliničnih slik in kliničnih veščin si pomagajte s seznamov
Kliničnih slik in Kliničnih veščin, ki so del Predloga izboljšav in sprememb Študijskega
programa 2020.
• Točka 2: Pri pisanju si pomagajte s seznamom Temeljnih ciljev in splošnimi in specifičnimi
kompetencami, ki jih najdete v dokumentu z opisom predloga novega študijskega programa.
• Točka 6: Opišite tako sprotna kot tudi končna preverjanja znanja in navedite pogoje za pristop h
končnemu preverjanju znanja.

