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Назив предмета: Радиолошка дијагностика у кардиологији (Рт.и.кард.3.2.)
Наставник: Јaдрaнкa В. Дејaновић, Игор Ђ. Ивaнов, Анaстaзијa Ђ. Стојшић Милосaвљевић, Влaдимир М. Ивaновић, Милован С.
Петровић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Интерна медицина
Циљ предмета:
Стицање теоријског и практичног знања из области радиолошке дијагностике у кардиологији у циљу разумевања сврхе и индикација
за примену одређене дијагностике и усвајања знања у вези са тумачењем одређених радиолошких и ехокардиографских налаза у
дијагнози кардиоваскуларних обољења.
Исход предмета
По завршетку наставе из предмета Радиолошка дијагностика у кардиологији студент ће бити оспособљен да разуме дијагностички
приступ акутном коронарном синдрому у односу на тежину клиничке слике као и дијапазон препоручених дијагностичких процедура
уз примену разних диференцијалних радиолошких процедура у циљу препознавања акутних и хроничних кардиолошких обољења
Садржај предмета
Теоријска настава
Болести кардиоваскуларног система
Савремена радиолошка дијагностика у интерној медицини-инвазивна и неинвазивна радиолошка дијагностика у кардиолошким
обољењима
Дијагностички алгоритам у акутном коронарном синдрому-препоруке за примену неинвазивних и инвазивнинх радиолошких
дијагностичких процедура
Дијагностичке процедуре у хроничној срчаној инсуфицијенцији
Практична настава
Клиничке вежбе прате реализацију теоријског дела наставе и обухватају посматрање пацијената и учешће у дијагностичким и
терапијским процедурама у: кардиологији, у односу на најчешће манифестације акутних и хроничних кардиолошиох обољења које
изискују додатну радиолошку дијагностику (инвазивну и неинвазивну
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Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
45
30
Методе извођења наставе Предавања. Практичан рад са пацијентима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
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