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1000 Ljubljana
E-pošta:
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Ime katedre oz. inšituta
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
HIPERBARIČNA FIZIOLOGIJA IN MEDICINA
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
Prof. dr. Žarko Finderle

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

✔

3.

✔

4.

✔

5.

✔

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Prof. dr. Žarko Finderle

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Kratek opis izbirnega predmeta
Predmet se izvaja v obliki predavanj (na začetku), nato študenti pripravijo in predstavijo
seminar. Lahko tudi sodelujejo pri postopkih zdravljenja v hiperbarični komori.
Kratka vsebina: Fizikalni zakoni in spremembe tlaka; Čuti pod vodo; Učinki plinov pri
povišanem tlaku; Dekompresijska bolezen in njeno zdravljenje; Druge indikacije za zdravljenje
v hiperbarični komori; Stranski učinki zdravljenja v hiperbarični komori;
Cilj: poglobitev znanja potapljaške fiziologije in medicine. Prepoznavanje potapljaških
incidentov: Osnove zdravljenja v hiperbarični komori.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
april, maj

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Vsak študent pripravi, predstavi in zagovarja seminarsko nalogo.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov je 30.
Ni posebnih pogojev za vključitev v izbirni predmet.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Študenti za pripravo seminarja dobijo ustrezno literaturo.

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.
Predmet se študijskem letu 2016/17 ne bo izvajal za tuje študente.

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.

