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cEL PRZEDM|oTU/MoDIJŁU
Zapoznanie z rÓŹnymi technologiami pzygotowywania potraw, zdobycie praktycznych umiejętnoŚci
przygotowywania posiłków z zachowaniem ich wysokiej wańości odŻywczej i zapewnieniem bezpieczeństwa
przygotowywanych potraw' Pzygotowanie studenta do pracy z pacjentem przybywającym w zamkniętym
zakładzie ooieki zdrowotnei lub w domu ooieki.

METODY DYDAKTYCZNE
- l25 godzin - prakĘka technologiczna (w kuchni: szpitalnej, przedszkolnej, złobkowej, domu opieki, domu
pomocy społecznej, restauracji, ośrodków wczasowych, ośrodków sanatoryjnych lub w firmie cateringowej)
- l25 godzin_ opieka nad pacjentem (oddział szpitalny, dom pomocy społeczrej, hospicjum, dom spokojnej
starości, zakład opieki zdrowotnei)
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E3. Rozumię nową literafurę z zakesu Żywienia człowieka i dietetyki, łączy nowo
poznawanę tręŚci z ugruntowaną już wiedzą o podstawach fizjologiczrrych i biochemicznych
procesów związanych z przyjmowanierq hawioriem' wchłanianiem i wykorz7Ęwaniem
składników pokarmowych na cele energetycane, budulcowe i funkcjonalne
E4' Potrafi przedstawić pacjerrtowi znaczenie odpowiedniej kompozycji dziennej racji
pokarmowej w różnych etapach ontogenezy dla zapewnienia optymalnego rozwoju
ftzy cmego, psychicarego i umysłowego
E5. Przy wspÓłudziale doświadczonego personelu zakładu opiekuńczego i z wykorzystaniem
wspÓlnie dobranej metody prowadzi wywiady żywieniowe z pacjentami przebywającymi w
zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej, hospicjach i domach pomocy społecznej
Eó. Z pomocą doświadczonego personelu zakładu opiekuńczego definiuje występujące u
pacjenta niedobory i/lub nadmierną podaż podstawowych skłądników odźry'rłczych i
proponuje sposoby uzupsłniania tych niędoborów illub zredŃowania nadmiernej podaży
E7. Dobiera metody i narzędzia komunikacji do możliwości poznawczych
rozmówcy/odbiorcy w zależności od ich rvieku i zdolności intelektualnych
E8. Korzysta z aktualnych zródeł zaleceń i norm Ąrłienia człowieka

E9. Pod opieką intendenta dokonuje oceny towaloznawczej i organoleptycznej
przyjrnowanych na stan surowcÓw oraz aktywnie uczestniczy w ocenia organolęptycznęj
gotowych potraw
El0' Pomaga w przygotowywaniu, porcjowaniu i dystrybucji posiłków
Ell. Jest świadomy czynników mogących byĆ zródłem ry'tuacji zagaŻajpych stanowi
zdrowia i życia w zakładach zajmujących się przygotowaniem posiłków oraz potrafi udzielić
pierwszej pomocy w przypadku skaleczeń osĘmi narzędziarni i oparzeń
E 12. Na podstawie opisu czynności wykonywanych w Dzienniku Praktyk ocenia jakoŚć i
zakres wykonywanej przez siebie pracy, dyskuĘe z przełoŻonym o postępach w
podnoszeniu kompetencji zawodowych, jest otrł?rty na sugestie dotyczące podnoszerria
kompetencji zawodowych i wprowadzaje w życie
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El3'Jest świadomy niekompletności swojego doĘchczasowego prrygotowania merytorycmego, nie
podejmuje samodzielnie decyzji dotycących postępowania dieteĘcznego wdrażanego u pacjentów a
każdorazowo konsuĘe się ze swoimi przełozonymi; słuchą szanuje i uwzględnia opinię
doświadczonych specjalistów z zakresu żywienia człowieka i dietetyki
El4' W kontakcie z pacjentem i przełoŹonyni postępuje w sposób niebudącyjakicbkolwiek zastrzeżeń
natury eĘcznej
El5. Z nalezytyn szacunkiem traktuje każdego pacjanta oraz w miejscu i czasie pracy wykonuje
rzetelnie swoje zadania stawiając dobro pacjenta ponad własne kofŻfści i potzeby
E16. Jest świadomy zaufanią ktÓrym zostąie obdarzony pnezpacjentalpensjonariusza i wykorzysfuje
przekazywane mu przez pacjentów informacje wyłącmie do planowania i realizacji leczpnja
dietetycanego
El7. Uczciwie gospodaruje własnym ozasem pracy
El8. Dba ponqdek na sknowisku pracy oraz dba o sprzęt będący na wyposaż€niu zakładu pracy,
wykorzystuje go z zachowaniem zasad bezpieozeństwa własnego, współpraoownikÓw i
pacjenta/pcnsjonariuszą niezwłocanie Ąaszapnsłozonym ewenfualne us*odzenia
El9' Jest świadomy bycia członkiem wieloosobowego zespołu, w tym zespolu terapeutycznego, własne
ambicje zawodowe realizuje w ramach tego zespołu' stawiąiąc cele określotle przez zesp(ń za nadrzędne
E20.lfftazzptzełożonymi i/lub członkami zespołu ustala harmonogram zadań niezbędnych do
aealizowania nadrzędnych celów i przestrzega teminowego wykonania powierzanych mu w ramach
tego harmonograrnu zadań.
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Sprawozdanie pisemne prowadzone przez studenta w Dziennicz.ku Praktyk obejmujące
zapis przebiegu odbytej pral$yki z dokładną charakterystyką obowiązków Sfudenta oraz
nowo nabytych umiejęttości.
opinia zakładoweso oDi€kuna Draktvki zawodowei

Numery efelcÓw

El-E20



TREscl KszTAŁcENlA

- I25 gadzin - prakĘka technologiczna (w kuchni: szpitalnej, przedszkolnej, żłobkowej, domu opieki, domu
pomocy społecznej' restauracji, ośrodków wczasowych' ośrodków sarratoryjnych lub w firmie cateringowej)
- l25 godzin * opieka nad pacjentem (oddział szpitalny, dom pomocy społecznej, hospicjum, dom spokojnej
starości, zakład opieki zdrowotnej)

Zakres obowiązków Studenta podczas odbywania prakĘki zawodowej obejmuje:

PRAKTYKA TECITNOLOGICZNA
l. Zapomanie się z podstawami prawnymi oraz organizacyjnymi załoŻeniawłasnej działalności gospodarczej
zajmuj ącej się cateringiem.
Ż. Zapoznanie się z wyposażeniem technicznym zakładu onz wszczególnymi etapami produkcji posiłków.
3. Pomoc w przygotowywaniu, porcjowaniu i dystrybucji posiłków (praca na stanowisku pomocy podkuchennej).
4. ocena towaroznawcza produktów.
5. ocena organoleptyczna surowców i gotowych potraw.
6. Zasady poboru i magazynowania próbek żywnościowych.
7. organizację własnego miejsca oraz planowania procesu produkcji pracy zgodnie zzasadami Bt{P.
8. ocenę warunków sanitarno _ higieniczrrych kuchni'
9. Zapomanie z systemem kontroli jakośei izarądrania jakością.

OPTEKA NAD PACJENTEM
l. Poznanie strukfury organizacyjnĄ i zasad funkcjonowania placówki.
Ż. Zapoznanie się z podstawami prawnymi zasad funkcjonowania oraz elementami jawnej dokumentacji
regulującej działalnośó danej placówki.
3. Poznanie zasad BIIP obowiązujących w danej placówce.
4. Zajęciaptzy łóżku chorego bądź pensjonariusza: przeprowadzanie wywiadu (wywiad żywieniowy), oceny
parametrów antropomeĘc znych, zapoznanie z dokumentacj ą pacjenta.
5. Pomoc w łwieniu pacjentów (pensjonariuszy)'którzy wymagają karmienia przszdrugąosobę lub dysĘbucji
posiłków.
6. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie właściwego sposobu zywienia i konsekwencji niezbilansowania
jadłospisu.
7. Szerzenie wiedzy na temat właściwego sposobu fiienia.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu

Ustalenie oceny zaTiczeniowej na podstawie:
przebiegu praktyki przedstawionej w dzienniczku praktyk i

sprawozdani a z wzebiegu praktyki
opinii sformułowanej ptzez opiekunapraktyk z ramienia zakładu

terminowościzŁożentaa"r.,llr.TrLowstanowiącychpodstawę
zaliczenia przedmiotu

Procentowy udział w
końcowej ocenie
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