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Forma studiÓw: stacionarne
_ Wvkładv
- Ówiczenia
inne z udziałem nauczvciela
- praca własna studenta

Qpiecia zoroanizowane i oraca własna studenta)

Forma studiÓw: niestacioname

5

Łaczna liczba qodzin:

150
155

- wvRadv
- Ówiczenia
- inne z udziałem nauczvciela
- praca własna studenta

cEL PRzEDll'loTU/MoDtJŁu

5

Łączna liczba qodzin:

150
155

Doskonalenie umiejętnoŚci samodzielnego wykonywania pracy dietetyka i umiejętnoŚciefektywnej komunikacjiz
pacjentami przebywającymiw domach opieki, w tym z osobamistarszvmi iwvmaqaiacvmiszczeoÓlneiooieki.

- 150 godzin

- praktyki

METODY DYDAKWCZNE
w domu pomocy spolecznej

EFEKTY KszTAŁcENlA
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El . Zna złr,ńy bilansowania jadłospisów osób zdrowych i osób cierpiących

z powodu róalych jednostek
chorobowych oraz osÓb niepełnosprawnych przebywających dziennych i sacjonamych domach opieki

społecmej
E2'Zna zasady budowania prawidłowej, profesjołralnej relacji pomi$ry pacjentem przebywającym w domu
pomocy społecznei i ieeo bliskimi a personelern medvcznrłn
E3. Z wykorzystaniem informaoji z wywiadu żywieniowego i z dokumentaoji pacjenta przeĘrrającego
w domu pomocy społecznej' stosuje umiejętnie wiedzę podstawową i praktycmą oraz podejście
interdyscypliname do tworzenia dla pacjenta zindywidualizowanych zaleceń żywieiriowych i
dotyczących stylu życia ukienmkowanych na podtrzymanie (dobrego) stanu zdrowia lubjego popralvy
E4. W roznowię z indyrłidualnym paojentem i w pogadankach z grupami pacjentÓw, potrafi w sposÓb
zrozumiĘ wyjaśniÓ mechanizmy wpływu skłedników żywnościna funkcjonowanie organizmu i rozwój

(Jonl€slęnie
do efektów

kierunkowvch
D2A_W07

docłlowych
włune możliwości,predyspozycje i ograniczenia ukierunkowuje swoją karierę zowodową na
pola działalności umożliwiająoe opĘmdne Wkorzystanie posiadanego potencjału intelektualnego i
kwalifikacji uzyskanych w zawodzie dietetyka

R2A_W05
M2 W02

R2A_Wo8

D2 u01

R2A-UOI

D2_U02

R2A-UO2
M2*U0l

D2A-UO5

R2A-UO5
R2A*U0ó

D2A U07

R2A-U08, U09

M2 W04

M2_U03, U13,

u14

chorobowych, a poziom zaawansowania prezeatowanych treści umiejętnie dostosowuje do grup

E1 . Znając

do efektów

ohszarowvch

D2A wló

stanÓw patologicmych

E5. Potrafi wyjaśnić firnkcje poszczególnych składników stosowanych w pteparatach do żrywienia
dojelitowego i poza$elitowego oraz zaproponować preparaty o odpowiednim składzie dla
indywidualnych pacjentÓv przebywających w domu pomocy społecmej
Eó. Z wykorzystaniem aktualnej litęratury faohowej, przsde wszystkim publikacji naukowych
publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, opracowuje autonkie pisemne i
muItimedialne opracowania doĘcące profilaktyki i leozenia łwieniowego różnych jednostek
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E8. Aktywnie i efeĘwnio wspołpracuje z personelem opiehńczym i medycznym rÓżrego szczebla oraz
kierowniotwem DPS w celu organizowania wydarzeń ukierunkowanych na pierwotną wtÓmą i
trzeoiorzędową profilaktykę chońb, w którycb czynniki żywieniowe pełnią rolę zapobiegawczą
lecznicą lub wspomng{ącą i podrzymującą efekty leczenia
E9. Swoją postawą wobec pensjonariuszy i ich bliskich,jak również wobec współpracovłnikÓw, kreuje
pozytyvmy wizerunek dietetykąjako osoby godnej zaufanią profesjonalnie i rzetetnie wykonującłj
swoje obowiązki zawodowę
El0. Wyniki badań z zakesu łwienia człowieka i dieteĘki prezentowane w oryginalnyoh publikacjach
naukowych' poddąie analizie w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie; bierze pod uwagę silę
dowodów uzyskanych na podstawie Ęchżc badań i ocenia możliwośćformułowania na ich podstawie
konkretnych zaleceń żywieniowych i dotycących stylu życia
Ell. Biorąc pod uwagę posiadane kwalifikacje' predyspozycje i ograniczeniapotrafi przydzielić sobie
ofaz pozostdyln członkom zespołu rÓżne rolę celem optymalizacji procesu osiągania zakładanych przez
zespól celów
E12. Przyjmuje obiektyvme i uczciwe parameĘ oceny pracy własnej i pozostaĘch członków zespołu
El3. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, nie stwar'a sytuacji zagrażających stanowi zdrowia
i Życia własnego oraz współpracownikÓw i pensjonariuszy, odbylva wymagane szkolenia z zakresu BHP
i pierwszej pomooy przedmedycznej
E14' W miejscu odbywania pralrtyki i w życiu pryłvatnym stosuje zasady rąionalnego fiienia i
prowadzi aktywny tizycznie tlyb Ęcia oraz czynnie uozestniczy w dzidaniach ukierunkowanych na
promowanie takiej postawy

Metody weryfikacJi efektów kształcenia
Sprawozdanie pisemne prowadzone przez studenta w Dzienniczku Praktyk obejmujące
zapis przebiegu odbytej praktyki z dokładną charakterystyką obowiązków studenta oraz

nowo nabytych umiejętności.
oninia zakładoweeo oDiekuna oraktvki zawodowei
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M2_K02
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M2_K07
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Numery efektÓw

E1-E't4

TRBŚCI KszTAŁcENIA
_

l50 godzin

-

praktyka w domu pomocy społeczrej

Zakres obowiązków Studenta podczas realizacji praktyki zawodowej obeimuje:

PRAKTYKA NA oDDZIALE SZPITALI\IYM/DoMU PoMocY sEoŁEczNEJ

l.

2.
3.

4.
5.
6.

Pozranie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania placówki.
Zapomanle się z podstawami prawnymi zasad frmkcjonowania oraz elementami jawnej dokumentacji reguĘącej

działalnośćdanej placówki.
Poananie zasad B}IP obowiązrrjących w danej placówce.
7ajęcia prry łÓżku chorego bądz pensjonariusza: przeprowadzanie wywiadu (wywiad żywieniowy), &ffiY paranetrów
antropometlycznych, zapoznanie z dokumentacją pacjenta.
Pomoc w żywieniu pacjentów (pensjonariuszy), którzy wymagają karmienia yz'ez drugą osobę lub dysĘbucji
posiłków.

Prowadzenie działań edukacyjnych

w

zakresie właściwego sposobu

łwienia i

konsekwencji nieńilansowania

jadłospisu.
7. Szerzenie wiedzy na temat właściwegosposobu zywienia.
8. Poszerzenie wiedzy z zakesu dostępności,składu i wartościodrywczej preparatów stosowanych w żywieniu jelitowym,
pozajelitowym.
9. Poszerzenie wiedzy z zakresu żywienia pacjentów prrebywających na oIoMIE'
l0. Poszerzenie wiedzy z zalrresu łwienia parenteralnego.

Formy i kryteria zaliczenia

pzedmiotu/modułu I Procentowv uoział w
podstawie:

Ustalenie oceny zaliczeniowej na
przebiegu praktyki przedstawionej w dzienniczku praĘk
sprawozdaniazprzsbiegu
opinii sformułowanej ptzezopiekuna praktyk z ramienia zakładu
pracy
terminowościzłożęniadokumentów stanowiących podstawę
zaliczenia przedmiotu

praktyki

l.
2.
3.
4.
5.
6.

'l.

i

końcowej ocenie
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l
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l
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