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Specjalizacja magisterska
Żywienie w różnych etapach onłogenezy/Dietetyka w specyficznych
potzebach żvwieniowvch

RoDZAJE zAJĘc l lcH WYM|AR GoDzlNolrvY
Forma studiÓw: stacionarne
- Wvkładv
- Ówiczenia
- inne z udziałem nauczvciela
- praca własna studenta

(zaięcia zorganizowane i praca wlasna studenta}

Forma studiów: niestacionarne
- Wykładv

5

Łaczna liczba oodzin:

150
155

- Ówiczenia
- inne z udziałem nauczvciela

5

- oraca własna studenta

Łaczna liczba oodzin:

150
155

cEL PRzED]l'l loTumoDuŁu
Doskonalenie umiejętnoŚcisamodzielnego wykonywania pracy dietetyka i umiejętnościefek$wnej komunikacjiz
pacientami przebwaiacvmi w zamknietvch zakładach opieki zdrowotnei

METODY DYDAKTYCZNE
- 150 godzin - praktyka na oddziale szpitalnym

EFEKTY KszTAŁcENlA
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El. Zna zasady bilansowaniajadłospisów w różnychjednostkaoh chorobowyoh dlaosób przebywających
w zakładach zamknięĘ opieki zdrowoftej
E2.Znazready budowania prawidłowej' profesjonalnej relacji pomiędzy pacjentem przebywającym w
zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej apersonelem medycznym

E3. Z wykorzystaniem informacji z wywiadu żrywieniow€go i dokumentacji medycznej pacjerta przebywającego w
zamkniętyn zakhdzie opieki zdrowotnej, stosuje umiejętnie wiedzę podstawową i praktyczną oraz podejśłie
interdyscyplinarne do trrorzenia dla pacjenta zindywidualizowanej stategii dietolertii, w łm także postępowania
zrywieniowego dla pacjentów przebywająoyoh na oddziałach intensywnej opieki modycnej
E4' W roanowie z indywidualnym pacjentem i w pogadankach z gnpami pacjentów, potafi w sposób 2rozumiały
wyjafuić mechanizmy wpłwu składników Ąwności na ńurkcjonowanie organimu i rozwój stalrÓw patologicznyoh
E5. Potrafi wyjaśnićfunkoje poszczegóInych skhdników obecnych w prepafatach do Ąmienia dojelitowego i
pozajelitowego oraz zaproponować pręaraty o odpowiednim składzie dla ind1widualnych paojentÓw przebywająoych
w zankniętym zakładzie opieki zdrowotnej
E6. Z łykorzystauiem aktualnej literatury fachowej, przede wszystkim publikacji naukowych publikowanych w
renomowanych czasopismach naukowycĘ opracowuje autorskie pisemne i multimodialpę 6p16p61y66a dotycz4ce
profilaktyki i leczenia żywioniowego różnychjednostek chorobowych, a poziom zaawansowania prezentowanych heści
umiejęmie dostosowuje do grup docelowych
E7. Znając własne mozliwości, predyspozycje i ograniczenia ukicmŃowuje swoją karierę zawodową na pola
działalnościumoi:liwiająoe optyma|ne wykorzystanie posiadanego potencjału intelektualnego i kwalifikacji uzyskanych
w zawodzie dietetyka
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E8. Aktywnię i efeĘwnie wspóĘracuje z personelem medycanych róźrrego szczebla w celu
organizowania wydarzeń ukierunkowanych na pierwotną wtómą i trzeciorz4dową profilaktykę chorób,
w ktÓrych czynniki żywieniowe pełnią rolę zapobiegawcząlecmicząlttb wspomąającą i podtrzyrnująą
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efeĘ leczenia
E9. Swoją postawą wobec pacjeną jego bliskicĘ jak rÓwnież wobec wspóĘracowników, kreuje
pozytywny wizerunek dietetykąjat<o osoby godnej zaufanią profęsjonalnie i rzetetnie wykonującej
swoje obowiązki zawodowe
El0. wytiki badań z zakresu żywienia człowieka i dieteĘki prezento\rysne w oryginalnych publikacjach
naukowych, poddaje analizie w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie; bierze pod uwagę siłę
dowodów uzyskanych na podstawie Ęchże badń i ocenia moźiwośćformułowania na ich podstawie
konlretnych zaleceń żywieniowych i doĘczących sĘlu łcia
El l. Biorąc pod uwagę posiadane kwalifikacją predyspozyoje i ograniczenia potrafi przydzielić sobie
oraz pozost*yrn członkom zespołu różne role celem optymalizacji procesu osiągania zakładanycb przez
zespÓl cęlów
El2. Przyjmuje obiekt}rrne i uczciwe parametry oceny pracy własnej i pozostałych cżonków zespołu
El3. Stosuje zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, nie stwarza sytuacjizagraajryych stanowi zdrowia
i zycia własnego oraz wspołpracowników, odbywa wymąane szkolenia z zakresu BHP i pierwszej
pomocy przedmedycznej
E14. W miejscu pracy i w zyciu prywas'ym stosuje zasady racjonalnego żywienia i prowa<Łi aktywny
flzyamie tryb Ęcia oraz czynnie uczestniczy w dzidaniach ukieruŃowanych na promowanie takiej
postawy

Metody wgryfikacii efektów kształcenia
Sprawozdanie pisemne prowadzone przez Sfud€nta w Dzienniczku Praktyk obejmujące
zapis przebiegu odbytej praktyki z dokładną charakterysĘką obowiązków Studenta oraz
nowo nabytych umiejętności'
opinia zakładowego opiekuna praktyki zawodowei'

D2_K0l

R2A-KO2
M2_K02

D2A-KO4

R2A_K05' K0ó
M2_K02, K03

D2_K05

R2A-KO3,KM
M2_K08

D2_K06

R2ĄK02'K03
M2_KM

D2_K07

R2A-KO2
M2_K07

D2_K08

R2A-KO5

M2 KOg
Numery efektów

E1-E14

TREŚCI KszTAŁcENIA
- 150 godzin

-

praktyka na oddziale sryitalnym

Zakres obowiązkÓw Studenta podczas realizacji praktyki zawodowej obejmuje:

PRAKTYKA NA oDDZIALE szPITALbrYM/DoMU PoMocY sPoŁEczNEJ
1. Poznanie struktury organizacyjnej i zasadfunkcjonowania placówki.
2. Zapomanie się z podstawami prawnymi zasad funkcjonowania oraa elementami javmej

4.

3.

dokumentacji reguĘącej
działalnośćdanej placówki.
Poznanie zasad BHP obowiązujących w danej placówce.
Zajęciaprzy łóżku chorego bądźpensjonariusza: pneprowadzarrie wywiadu (wywiad żywieniowy), oceny parametrów

5.

Pomoc

6.

zapoananie z dokumentĘą pacjerrta.
Żywieniu pacjentów (pensjonariuszy), letórzy wymagają karmienia ptzez dragą

antropometrycanych,

w

posiłkÓw.

i

osoĘ lub dysĘbucji

Prowadzenie dzWań edukacyjnych w zakresie właściwegosposobu łwienia konsekwencji niezbilansowania
jadłospisu.
7. Szerzenie wiedzy na temat właściwegosposobu żywienia.
8. Poszerzenie wiedzy z zakresu dostępności, składu i wańości adtyułczej preparató\y stosowanych w {ywieniu jelitowym,
pozajelitowym.
9. Poszerzenie wiedzy z zalaesu fiienia pacjentów przebywających na oIoMIE.
10. Poszerzenie wiedzy z zakresu żywienia parenteralnego.

Formy i kryteria za|iczenia

płzedmiotu/modułu I

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie:
przebiegu paktyki przedstawionej w dzienniczku praktyk i
sprawozdani a z przebiegu praktyki
opinii sformułowanej ptzęz opiekuna praktyk z ramienia zakładu

terminowościźożeniaa"nffi-?rowstanowiącychpodstawę

Piócentowy udzi.ał w
końcowej ocenie
50
30
20
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6.
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WYKAZ LITERATURY

Mirosław Jmosz. Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja. InsĘrtut Żyłvnościi Żywienia2llŻ

Anna Gronowska_Senger. Zarys oceny żywienia. Wydawnicrwo SGGW 2012
Jacek Bujko. Podstawy dietetyki. SGGW 2008.
Dariusz Włodarek, Ewa Lange, Lucyna Kozłowskao Dominika Głąbska. Dietoterapia. Wydawnictwo Lekarskie

PZWL,2014.

Anne Payne, Helen M. Barker' red. wyd. pol. Jan Chojnacki . Dietetyka i łwienie kliniczne. Elsevier Urban &
Partner,2013.
Mary Width, Tonia Ręinhard, red. wyd. pol. Jan Chojnacki, red. wyd. pol. GraĘna KĘińska' Dietetyka
kliniczna. Elsevier Urban & ParErer,2014.
Jan Gawęcki, Wojciech Roszkowski. Żywienie człowieka a zdrowie publiczrre. Wydawnictwo Naukowe PWN,
2015

