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Í éfanganum er fjallað um þróun sjúklegra breytinga í mannslÍkama fró írumulöskunum til sjúkdóma í
lÍÍfærakerfum. Viðbrögðum frumna og veÍja við ólagi er lfst og hlutverki samvægisferla Í viðhaldi
heilbrigðis. Fjallað er um grundvallarhugtök í meinafræðíeins og ónæmisviöbrögð, viögerðarferli og
ve{adrep. Fjallað er um sfkingar, erfðir og æxlisvöxt og tengsl umhverfiséhrifa og sjúklegra breytinga í
líkama. Anættuþættir, einkennl, orsakir, afleiðingar og úeðfðrðamöguleikar atgengri sltiiUOma i -

stoðkerfi, taugakerfi og þekjukerfi eru teknir til umfjöllunar. Latneskt naÍngiftakerfi í meinaÍræði og
sjúkdómafræði er útskf rt.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öölast þekkingu og skilning ó:

' algengum fræðilegum hugtökum sem tengjast efni ófangans
r mikilvægi samvægis íyrir heilbrigði líkamans
. þróun sjúklegra breytinga Í líkama
. viðbrögðum frumna, vefja, líffæra, lÍfÍærakerfa við ólagi og samvægistruflunum
. algengum sfkingum í mannslÍkama og einkennum þeirra. samspili umhverfis-og erfðaþétta í sjúkdómsþróun
. flokkun, hegðun og frumorsökum æxlisvaxtar
. Éhættuþóttum, einkennum, orsökum, afleiðingum og meöferðarmöguleikum algengra

sjúkdóma í þekjukerÍi, stoð- og taugakerÍi

' Íjölbreyttum miðlum til þess að viðhalda og þróa þekkingu sína ísjúkdóma-og meinafræði
. latneskum nafngiftum Í meinafræði og sjúkdómaíræði

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

e nota algeng fræðileg hugtök sem tengjast efni éfangans
r bera saman þróun sjúklegra breytinga í frumum, vefjum, lÍffærum og ltffærakerfum
. bera saman löskunaróhrif og smithæfni algengra sfkinga I mannslíkama
r gerÐ grein fyrir samspili umhverfis-og erfðaþótta í sjúkdómsþróun
. útskÍra Ílokkun, hegðun og Írumorsakir æxlisvaxtar
r g€ro grein fyrir óhættuþóttum, einkennum, orsökum, afleiðingum og meðferðarmöguleikum

algengra sjúkdóma í þekjukerfi, stoð- og taugakerfi
r nota flölbreytta miðla til þess að viðhalda og þróa þekkingu sÍna í sjúkdóma-og meinafraeði
o nota latneskar naÍngiftir yfir sjúkdóma og hugtök Í meinafræöi

HæÍniviðmið
Nemandi skal geta hagnÍtt þó almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflaö sér tll að;

. rekja þróun sjúklegra breytinga í frumum, vefjum, liífærum og lÍffærakerfum og útskfra
viðbrögð lÍkamans við þeimr viöhafa viðeigandi smitgét vegna smitandi sjúkdóma

. draga élyktanir um möguleg óhrif umhverfislaskana og erfðagalla é sjúkdómsþróun

. miðla þekkingu um meinafræði og sjúkdóma Í þekjukerÍi, stoðkerÍ og taugakerÍió fiölbreyttan
og skapandi hótt

. nyta þekkingu sína í sjúkdómafræði i starÍr

Nómsgögn: Bogi B. lngimarsson. 1995. Sjúkdómar Í mönnum, Reykjavík. lðnú. Fyrstu 7 kaflarnir
Glærur fró kennara og annað eÍni fró kennara, verður aögengilegt ó lnnu.
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Fleimavinna/verkefni væg
n*msmats
þótta

Timabil
(vikunúmer/l
otunúmer

Nómsefni (verklegt og bóklegt)

Aæflun um yfiúerö og fyrirlögn nómsmatsþótta:

Vika 3 KaÍli 1 í kennslubók (og glærur
kennara)

Vika 4 Kafli 1 og kafli 2

Vika 5

Vika 6

Kafli 2

Kafli 2

Vika 7

Vika B

Vika 9

Kafli3

Kafli3

Vika'10

Kafli 4

Kafli 4

SkilaverkeÍni 1

Skilaverkefni 2

Skilaverkefni 3

Skilaverkefni 4
Heimapróf

Skilaverkefni 5

Skilaverkefni 6

SkilaverkeÍni 7

Skilaverkefni I
Heimapróf

Skilaverkeíni 9

Skilaverkefni 10

Skilaverkeíni 11

3%

3%

3Yo

}Yo

10o/o

3%

30/

Vika 11

Vika 12

Vika 13

Vika 14

Kaíli5

ratii e

3%

3o/o

lAo/o

3%

304

304

10%
1Ao/o

KatliT

Péskafrí

Vika 15 Verkefnavinna

Vika 16-19
LokapróÍ 3Aoh

Nómsmat

Heimapróf 30o/o

Lokapróf Lokapróf úr öllu efni ófangans 30%

Ritgerð Ritgerð úr efni tengdu óíanganum 10o/o

Skilaverkeíni 30%

Samtals: 10a%

Einkunnil Ívrir hverl r.r{msnalsþótt eru birtar i INNU ú þvi formi sem best hentar.
Annað: Nemendur þurfa að né lokaprófl með lógmarskeinkunn 4 til að klóra éfangann. ATH
Nemendum ber aö ljúka öllum nómsþóttum og gilda allir némsþættir til lokaeinkunnar.

Heimapróf
Ritgerð skilað

Upprifjun fyrir próf
Lokapróf

3 heimapróf yfir önnina. Hvert próf gildirl0%. Nemendur verða að
ljúka öllum prófum ó tilsettum tíma. PróÍin verða opin ó lnnu fró kl.

08:00- 23:59 daginn sem þau eru lögð fyrir.

SkilaverkeÍni í hverri viku, hvert gildir 3%. Ef verkefni berst innan
10 daga író því það er lagt fram þó er einkunnin reiknuÖ aö fullu.
Tíu hæstu verkeÍnin gilda til einkunnar.

X Lokapróf/valið lokapróf tl Lokaverkefnitr SimatMatsform

VægiLfsing nómsmatsþóttarNómsmatsþættir
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