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(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)

Forrna studiów: stacionarne Forma studiÓw: niestacionarne
- Wykładv Y-W
- Ówiczenia _ Ówiczenia
- inne z udziałem nauczvciela 5 inne z udzidem nauczvciela 5

_ praca własna studenta 250 _ praca Własna studenta 250
Łaczna liczba oodzin: 255 Łączna liczba qodzin: 255

cEL PRZEDM|oTU/MoDUŁU
Poznanie organizacji i funkcjonowania bloku żywienia w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej. Zapoznanie z

zadaniamidietetyka stanowiącego część interdyscyp|inarneqo zespołu terapeutvczneoo.
ilIETODY DYDAKWCZNE

- 250 godzin _ praktyka w dziale żywienia w szpitalu, domu pomocy społeczrej, hospĘum, domu spokojnej starości lub
nk'ładzieopiekizdrowotrrej
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El. Zna zasaĄ uganżacji żywienia w zamkniętyoh zakładach opieki zdrowotnej oraz założćnia dotycąoe wartośai
odzywczej i zasad komponowaniajadospisów poszczególnych rodzajów lecznicrych diet szpitalnych
E2. Zna maody prowadzenia wywiadów żywieniowych z paojentem przebywającym w zamhiętym zakładzie opieki
zdrowotnej lub w domu opieki
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E3. Integruje posiadaną już wiedzę zzakresu żywienia człowieka i dietetyki z nowo
poznawanymi treściami z zakresu zdrowia publicznogo i epiderniologii zywieniowej w celu
zrozumienia podstaw i zasad funkcjonowania oraz organizacji lywienia w zamkniętych
zakładach opieki zdrowotnej
E4. Przedstawia pacjentowi następstwa nieodpowiedniego pobrania poszczególnych
składników pokarmowych w odniesieniu do zabvzeń fozwoju flzycnego, umysłowego,
psychicznego oraz udziału w etiopatogęnezie przewlekĘch niezakaznych chorób
dietozależnych
E5. Ęsponując danymi o stanię zdrowia i stanie odżywienia pacjenta we wspĘracy z
doświadczonym dietetykiern/specjalistą z zakresu żywienia dobiera rodzaj leczniczej diety
szpitalnej wdraźanej u pacjenta w czasie pobytu na oddziale szpitalnym lub domu opieki
E6. Dostosowuje mętodę prowadzenia wywiadów Ęwieniowych do moŻliwości
intelektualnych i poznawczych pacjenta
E7. IdenĘrfikuje aktualne i wcześniejsze nięrawidłowości w zakresie nawyków i zachowań
pacjenta/pensjonariusza oraz podejmuje próbę definiowania pierwotnych źódeł tych błędów
E8. Napodstawie diagrrory lekarskiej i wywiadu żywieniowego wyłaniawsz7stkie
nieprawidłowości w stanie odżywienia pacjęnta oraz choroby zasadnicze i współistniejącą
których częściowe lub całkowitę usĘ>ienie można osiągnąć po wdrożeniu odpowiedniej
dietoterapii
E9. Prowadzi dokumentację leczenia Ęwieniowego pacjenta zgodnie ze starrdardami
obowiązująpymi w miejscu odbywania praĘki
El0. Jako członek interdyscyplinarnego zespołu t€rapeutycznego stosuje m€tody leczenia
zywieniowego zgodne z aktualnymi rskomendacjami i zaleceniami jednostek stanowiących
autorytet w dziedzinie leczenia lywieniowego (w tym InsĘ'tufu Zyv'lności iŻywienią czy
jednostek naukowo-badawczych) i nie naraża pacjenta na niebozpieczeństwa ałłięane z
stosowaniem praktyk {wieniowych, których skuteczność nie została wcześniej potwierdzona
odpowiednimi badaniami naukowymi
El1. omawiając zagadnienia zutiązane ztywienism cźowięka i dietetyką potafi dostosować
język wypowiedzi, zakres wypowiedzi i wykorzystylvane narzędzia komunikacji do potrzeb i
możliwości po mawczy ch rozmówcy/odbiorcy
El2. Zwykotzysaniem aktualnych norm żywienie człowieka i mająs założerlia
poszczególnych leczniczych diet szpitalnych potrafi wyznaczyć średnioważone
zapofizebowanie na energię i składniki
El3. Stosqie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy' nie stwarza sytuacji zaerażających
stanowi zdrowia i życia własnego, wspóĘracowników i pacjentóWpensjonmiuszy; odbywa
wymagan€ szkolsnia z zakręsu BHP i pierwszej pomocy przedmedyozrrej
El4. Dokonuje obieĘwnej samooceny wykonywanej pracy oraz poddaje się ocenie
przełożonych, z szacunkiem przyjmuje ich krytykę i wprowadza w {cie zalecane zmiany w
zakresie sposobu wykon1rrania obowiązkÓw zawodowych
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Et5. Znazakres swoicłr kompetencji zawodowych, potrafi
wykraczają poza ten obszar i zwraca się o pomoc do bardziej doświadczonyón spec;ńiitow tuo
1pecjalistów z innych dziedzin (np. psychologą diabaotoga)
Eló. Jest świadomy zaufania jakim msĘe obdarzony przez pacjenta i nie naduĘwa tego zaufanią a
swoją postawą kreuje pozytywIry wizerunek zawodu dietetyka
El7. Podczas wykonywania obowiązków zawodowych stawia dobro pacjenta ponad własne ambĘe
E I 8. otacza szczególną opieką jest oierpliwy i wykazuje empatię w jtosuntu 

_co 
czJonków słabszych

grup społecanych
El9 Na każdym etapio leczenia Źywieniowego przedstawia pacjentowi uzasadnienie podejmowanych

lzidń otaz nabieżąco informuje pacjenta o efektach podejńowanych dzidań (równiez w p.zypaóko
braku zakładanej efekĘwności |ub zaobserwowania negatywnyoh s_Ialtków)

!?9 |'.onnj: świadomość poufirości danych osobowych oraz o przebiegr teczenia pacjenta
E2l. Jest świadomy odpowiedzialności nłiązanej z prowadzeniempora&rictwa zywióniówego i
dietetycanego
l'22, Prcwadzi tzilęlną dokumerrtację procesu leczenia dietetycznego, na podstawie któĘ jest w stalie
odnłorzyó kompletny jego przebĘ.
pz3, |otrze odnajduje sięjako cżonek interdyscyplinarnego zespołu terspeutycmego, słucha opinii
innych specjalistów i rlzieli się własnąwiedzą i spostrzeżeniami, aktnvnieuczestniĘ w pracy źespołu
stawiając za priorytet osiąganie ws@lnych celów
E24. Potrafi kwalifikować poszczególne zadania w kategoriach ważności i pilności, tworzyć
hamonogram pracy w oparciu o stworzoną kwalifikację i dokłada wszelkich starań celem realizowmia
zadań zgodnie w tym harmonogramem
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Metody weryfikacii efektów kształcenia

Sprawozdanie pisemne prowadzone przez Studenta w Dzienniczr$ Praktyk obejmujące
zapis przebiegu odbytej praktyki z dokładną charakterystyką obowiązków Studóntłoraz
nowo nabytych umiejętności.
opinia Zakładowego opiekuna praktyki zawodowej

Numery efektów

E1-E24

TREscl KszTAŁcENń 

-

PRAKTYKA w DzlALE żywutln1. Poznanie organizacji żywienia zbiorow€go w szpitalu, domu pomocy społecznej, hospicjum, domu
spokojnej straroŚci lub zak,ładzie opieki zdrowotnej.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Zapoznanie się z rodzajem diet szpitalnych stosowanych w zależności od stanu zdrowia pacjenta, zgodnie
z zaleceniamilekaza.
Prowadzenie pomiarÓw antropometrycznych oraz analizy składu ciała pacjentÓw.
Prowadzenie wywiadÓW żywieniowych z pacjentem.
Planowanie żywienia zbiorowego (twozenie jadłospisów dekadowych, opracowanie listy
i częstotliwości zakupu produktÓw spożywczych niezbędnyeh do realizacjijadłośpisów).
ocena wartoŚci odżywczej stosowanych diet.
Kompleksowe poradnictwo żywieniowe dla osób o szczegÓlnych potrzebach żywieniowych.
Edukowanie żywieniowe pacjentów szpitala/domu pomocy społecznej, domu spokojńej starości/poradni
dietetycznej orazszerzenie wiedzy dotyczącej racjonalnego planowanió zywienia'

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu

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

sprawozdani a z webiegu praktyki
opinii sformułowanej ptzezopiekuna praktyk z ramienia zakładu

terminowościźożeni"a"r.fil'rirowstanowiącychpodstawę
zaliczerua przedmiotu

Procentowy udział w
końcowej ocenie

50

30

20
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4.

5.

Mirosław Jarosz. Normy żywieNda dta populacji polskiej - nowelizacjalnst)ltut Żywności i Żywienia 2012

Anna Gronowska_Sengór. Zays oceny żywi€nia. Wydawnictwo sGGu 2012

Jacek Bujko. Podsiawy dietętyki. sGGu 200E.
Dariusz włodarek" nwb ungó, LucynaKoźowską Doninika GĘbska Dietoterapia.lVydarrmictwolekarskie

PZWL,20t4.
Anno ńayne, Ilelen M. Barker, red. wyd. pol. Jan Chojnacki . Dietetyka i łwienie kliniczno. Elsevier Uńan &
Partrer,20l3.
M.'y Ńiatl' Tonia Reinhar4 rerl. wyd. pol. Jan Chojnacki, red. wyd. pol. Grażyna Klupińska. DiEtetyka

klinicara. Elsevio Uńan & Parfueł 2014.
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