Vrazov trg 2
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E-pošta:
Telefon: Predavanja/seminarji ob
ponedeljkih ob 18 h (14-krat).

Ime katedre oz. inšituta
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
DIALIZNO ZDRAVLJENJE / DIALYSIS THERAPY
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
Jadranka Buturović Ponikvar

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

✔

5.

✔

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Katedra za interno medicino

Sodelujoče katedre oz. inštituti

-

Kratek opis izbirnega predmeta
Kratek opis vsebine, učni cilji in opis znanj in veščin, ki jih bo študent pri izbirnem predmetu
pridobil; oblika izvajanja (predavanja, seminarji, vaje, klinične vaje, itd.). Pri opisu (preverjanju
znanja, itd.) izbirnega predmeta je treba upoštevati veljavni učni načrt.
Namen izbirnega predmeta »Dializno zdravljenje« je pridobiti osnovna znanja o principih in
predpisovanju kronične hemodialize, osnove peritonealne dialize, znanja o vlogi dialize v
intenzivnih enotah, osnovno znanje o dializi podobnih metodah z zunajtelesnim krvnim
obtokom kot so plazmafereza, LDL afereza, imunska adsorbcija, žilni pristopi za dializo: vaje
zbadanja arteriovenske fistule in vstavitve hemodializnih katetrov na modelih, vaje uporabe
ultrazvoka v dializi (predvsem pri žilnih pristopih), vloga dialize v intoksikacijah
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
The
objective of facultative
course »Dialysis
Predavanja/seminarji
ob ponedeljkih
ob 18 htherapy«
(14-krat).is to acquire general knowledge on
principles and prescription of maintenance hemodialysis treatment, basics on peritoneal
dialysis, knowledge of the role of hemodialysis therapy in intensive care units, basic
knowledge of dialysis-like therapies with extracorporeal circulation like plasma exchange,
LDL apheresis and immune adsorbtion, vascular access for hemodialysis:practising the
puncturing of arteriovenous fistula and hemodialysis catheters insertion on models, practising
the use of ultrasonography in dialysis (specifically vascular access), the use of dialysis in
intoxications

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Oblike sprotnega in končnega preverjanja znanja in veščin, ki se uporabljajo pri predmetu.
Navedite način poprave ocene. Pri opisu (preverjanju znanja, itd.) izbirnega predmeta je treba
upoštevati veljavni učni načrt.
Seminarji (sproti) in zaključni pisni izpit. Ocena se lahko popravi ustno.
Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet za določeni študijski program v
študijskem letu.
25
Izpiti, ki jih mora študent opraviti, da lahko vpiše izbirni predmet.
(Upoštevati je treba veljavni učni načrt predmeta.)
Klinična propedevtika
Obvezna študijska literatura in gradivo
DIALIZNO zdravljenje / urednika Rafael Ponikvar, Jadranka Buturović-Ponikvar. - Ljubljana :
Klinični oddelek za nefrologijo, Interna klinika, Klinični center, 2004
ISBN 961-91354-0-7 1. Ponikvar, Rafael 213441024
Prostodostopnona: http://www.nephro-slovenia.si/images/PDF/dial-zdr.pdf
Spletna učilnica: Dializno zdravljenje
Handbook of Dialysis by John T. Daugirdas MD (Author), Peter G. Blake MB FRCPC FRCPI
ISBN-13: 978-1451144291 ISBN-10: 1451144296 Edition: Fifth
Website classroom: Dialysis therapy

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.
Izbirni predmet se lahko izvaja tudi v angleškem jeziku. Pogoj je, da je prijavljenih vsaj
polovica tujih študentov in/ali da se slovenski študentje strinjajo z izvedbo pouka v angleščini.

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.

