
Navodila za izvedbo specialističnega izpita iz intenzivne medicine 

SPLOŠNO  
Specialistični izpit iz intenzivne medicine je sestavljen iz dveh delov – pisnega in ustnega dela.  
 
Pogoj za pristop k opravljanju ustnega dela izpita je uspešno opravljen pisni del izpita. 

Kandidatu, ki opravi pisni del Evropskega izpita iz intenzivne medicine, se le-ta prizna kot pisni del na 
specialističnem izpitu iz intenzivne medicine. Navedeni podatek se, skupaj z datumom opravljenega 
evropskega izpita,  obvezno zabeleži v Zapisniku specialističnega izpita, ki ga predsednik izpitne 
komisije prejme s strani Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS). Obvezni sestavni del končnega zapisnika 
o  opravljanju specialističnega izpita je celoten pisni test, ki ga kandidat opravlja prvi dan. 

 

IZPITNA KOMISIJA 
Izpitna komisija je sestavljena iz treh članov (predsednik in dva člana) ter zapisnikarja.  Izpitno komisijo 
za vsak  specialistični izpit posebej imenuje Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) Zapisnikarja, ki je 
zdravnik, določi predsednik izpitne komisije 

a) Člani izpitne komisije za specializante intenzivne medicine - splošni so: specialist intenzivne 
medicine kirurških strok, specialist intenzivne medicine konzervativnih strok in specialist 
intenzivne medicine - pediater 

b) Člani izpitne komisije za specializante intenzivne medicine - pediatri so: specialist intenzivne 
medicine – pediater, specialist intenzivne medicine kirurških strok (ali če to ni mogoče:  
specialist intenzivne medicine ter infektologije / specialist intenzivne medicine in nevrolog / 
specialist intenzivne medicine in internist), in specialist pediatrije, ki ima izkušnje z delom v 
intenzivni medicini. 

Specialistični izpit iz intenzivne medicine traja dva zaporedna dneva v prostorih ustanove, kjer je 
zaposlen predsednik izpitne komisije. Prvi dan kandidat opravlja pisni del izpita, drugi dan pa ustni del 
izpita. 
 
PISNI DEL 
Pisni del izpita je sestavljen iz 100 vprašanj, od tega 50% vprašanj tipa A in 50% vprašanj tipa K. Prva 
skupina vprašanj (tip A) ima izmed 5-tih odgovorov pravilen le 1 odgovor. Druga skupina vprašanj (tip 
K) ima imela izmed 4-ih odgovorov možnih več pravilnih. Za vsak odgovor kandidat posebej označi ali 
je pravilen (obkroži črko P ob odgovoru) oziroma nepravilen (obkroži črko N ob odgovoru). Za ustrezno 
označene 4 odgovore dobi 1 točko in za tri 1/2 točke, sicer 0 točk. Vprašanja so del baze izpitnih 
vprašanj, za katero skrbi koordinator specializacije iz intenzivne medicine. 
 
Vprašanja za pisni del izpita pripravi predsednik izpitne komisije iz baze izpitnih vprašanj, ki mu jo 
priskrbi koordinator. Predsednik izpitne komisije  lahko doda tudi svoja vprašanja, če meni da določeno 
področje z vprašanji ni zadosti pokrito. 

Pisni izpit traja največ 180 minut. V tem času kandidat ne sme zapustiti prostora v katerem se izvaja 
pisni del izpita. Odgovore kandidat obkroži z modrim pisalom. 



Pisnem delu izpita mora prisostvovati najmanj en član izpitne komisije. 

Kandidat dobi vprašanja v zaprti kuverti, ki jo odpre na začetku izpita. V drugi zaprti kuverti, ki jo ima 
izpitna komisija, so točni odgovori. Ta kuverta mora ostati zaprta do začetka pregledovanja pisnega 
izpita. Kandidat pri pregledu pisnega izpita ne sodeluje. 

Ko kandidat odda izpolnjeni pisni izpit članu komisije, ga ta zapečati v kuverto in preda predsedniku 
komisije. Vprašalnik se pregleda istega dne, ko je bil izpolnjen.  

Kandidat je pisni del izpita opravil uspešno, če je odgovoril na več kot 60% zastavljenih vprašanj 
pravilno. Če je kandidat odgovoril pravilno na 60% ali manj zastavljenih vprašanj se šteje, da  pisnega 
dela izpita ni uspešno opravil in ne more pristopiti k ustnemu delu izpita. Navedeno pomeni, da  
specialističnega izpita iz intenzivne medicine ni opravil. 

USTNI DEL 
Ko kandidat uspešno opravi pisni del izpita, pristopi naslednji dan k ustnemu delu izpita. Ustni del izpita 
je sestavljen iz predstavitve dveh kliničnih primerov, ki ju izberejo člani izpitne komisije in odgovorov 
na vprašanja članov izpitne komisije.  

Za vsa ostala vprašanja se uporablja določila Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (Uradni 
list RS, št. 22/18 in spremembe). 

 

 


