Navodila za seminarje pri predmetu Fizikalna in rehabilitacijska medicina 2018/19:
1. Tematske seminarje pripravi vsaka skupina po spodnjih navodilih.
2. Seminar v pisni obliki mora biti poslan na e-naslov nosilcu seminarja vsaj 10 dni pred
predstavitvijo.
3. Na prvi strani pisnega izdelka morajo biti navedeni vsi sodelujoči študenti in nosilec.
4. Vse seminarje morajo študenti predstavili v PPT obliki na dan in uro objavljene teme
za seminar.
5. Vsak študent mora javno nastopiti in predstaviti določen del seminarja.
6. Vsebino seminarja morajo študenti po opravljeni predstavitvi in soglasju nosilca
objaviti na skupnem e-naslovu letnika, ker bo predstavljala del študijskega gradiva.
7. Vsaka strokovna in znanstvena trditev v seminarju mora biti ustrezno citirana.
8. Upoštevajte sprotno citiranje literature z zaporedno številko navedeno v tekstu in v
tem vrstnem redu (ne po abecednem seznamu avtorjev!) navedeno v referencah.
Navedite vsaj 5 znanstvenih člankov objavljenih v revijah s faktorjem vpliva.
9. Tudi spletna mesta morajo biti citirana z www naslovom in datumom, kdaj je bil citat
vzet s spletnega mesta (dostopno na www… in datum).
10. Citati morajo biti iz novejše strokovne in znanstvene literature (vsaj po letu 2000) v
povezavi z obravnavano temo.
11. Navajanje poljudnih člankov ni dovoljeno.
Na seminarjih bomo obravnavali bolnike z določeno zdravstveno težavo in ob tem predstavili
principe in vsebino rehabilitacije. Pri vseh seminarjih morate zato upoštevati spodnjo obliko
in sledečo vsebinsko razdelitev (poglavja seminarjev):
1. vrsta, etiologija poškodbe/obolenja
2. diagnostične postopke
3. terapevtske postopke
Opredelitev problema z vidika rehabilitacije:
1. okvara, zmanjšana zmožnost, oviranost, funkcioniranje
2. rehabilitacijski cilji
3. rehabilitacijski potencial
4. uporabljene fizikalne metode zdravljenja in njihov pomen
5. predvideno funkcionalno stanje ob zaključku rehabilitacije (izid obravnave)
6. literatura
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