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Vsebina: 

Temeljna propedevtična pravila v interni medicini; Najpogostejše preiskave v interni medicini; 

Interpretacija izvidov posameznih preiskav; Fiziološke in patofiziološke osnove za razumevanje 

internih bolezni; Bolezni srca in ožilja; Pljučne bolezni in alergijske bolezni; Bolezni prebavil; 

Ledvične bolezni in nadomeščanje ledvične funkcije; Sistemske in krvne bolezni; Bolezni žlez z 

notranjim izločanjem; Svetovanje in nadzor pri bolniku s sladkorno boleznijo; Nadzor življenjsko 

ogroženega bolnika; Temelji obravnave bolnikov z nalezljivimi boleznimi; Obravnava bolnikov s 

kožnimi boleznimi; Epidemiološki trendi int. bolezni v RS in svetu; Izhodišča za uporabo 

specifičnih teorij zdravstvene nege; Pomen zdravstveno vzgojnega dela; Dejavniki tveganja za 

nastanek internističnih bolezni; Partnersko vključevanje bolnika v proces zdravljenja in 

zdravstvene nege. 
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