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SYLABUS

rok akademicki 2020/2021 - cykl kształcenia 2019-2022
Nazwa
mod ułu/przed miot u:

Podstawy położnictwa z żywieniem kobiety Kod modulu DT UI45 
ciężarnej i karm iącej

Wydział: WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek studiów: DIETETYKA

Specjalności: .
Poziom studiów: I (licencjackie) ■ II (magisterskie) □ III (jednolite magisterskie) □ (doktoranckie) □

Forma studiów: stacjonarne ■ niestacjonarne □

Rok studiów: n r— i\r i— — \ /t Semestr ID 2D 3Q 4« 5D 6 D 7 D 8 D 9 D  ID IlB IIID IV □ V □ VI □ . t t y n t l n l - t nstudiów: 10 □ 11 □ 12 □

Typ modułu/przedmiotu: obowiązkowym fakultatywny^

Języ k wykładowy: polski ■ obcy □

Forma kształcenia Godziny

Wykład (W) 10

Seminarium (S) 10

Ćwiczenia (Ć) -

E-wykłady (eW) -

Zajęcia praktyczne (ZP) -

Praktyki zawodowe (PZ) -

Inne: samokształcenie 10

Forma nakładu pracy studenta
(udział w  zajęciach, aktywność, przygotowanie, sprawdzenie, itp.)

Obciążenie studenta (h)
»

1. Godziny kontaktowe 10

2. Czas pracy własnej studenta
• Samokształcenie
• Przygotowanie do zajęć i sprawdzianów

10
20

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 40

Punkty ECTS za moduł/przedmiot " 2 A
Cele kształcenia:

Realizowany program ma zapoznać studentów z:
• potrzebami energetycznymi kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią,
• zasadami doboru prawidłowo zbilansowanej diety w ciąży fizjologicznej oraz w czasie połogu,
• konsekwencjami wynikającymi z nieprawidłowego żywienia kobiet w czasie ciąży.
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Macierz efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów 
kształcenia oraz formy realizacji zajęć:

Numer
efektu

kształcenia
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:

Metody weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów 

kształcenia:

Forma zajęć 
dydaktycznych

*  w p isz  sym b o l

WIEDZA

K W  11

K_W 15

Rozumie procesy rozwoju osobniczego od dzieciństwa 
do późnej starości i potrafi zaplanować żywienie 
dostosowane do naturalnych etapów rozwoju człowieka.

Posiada podstawową wiedzę w zakresie zaleceń 
dietetycznych dla kobiet z fizjologicznym przebiegiem 
ciąży i połogu

Egzamin pisemny W

UMIEJĘTNOŚCI

K U  01 

K U 02 

K U  03 

K U  11

Potrafi prowadzić edukację żywieniową dla osób 
zdrowych i chorych, ich rodzin oraz pracowników 
ochrony zdrowia. Potrafi udzielić porady dietetycznej w 
ramach zespołu terapeutycznego. Potrafi udzielić porady 
i przygotować materiały edukacyjne dla pacjenta 
wykorzystując różne formy i metody. Potrafi 
zaplanować prawidłowe żywienie kobiety w ciąży i 
karmiącej.

Opracowuje zalecenia dietetyczne dla kobiet z 
fizjologicznym przebiegiem ciąży i połogu.

Realizacja 
zleconego zadania, s

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA

K_K 01 

K_K 07

Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy 
zwrócić się do innych specjalistów. Formułuje opinie 
dotyczące zachowania pacjentów, klientów i grup 
społecznych.

Przedłużona
obserwacja s

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
w zakresie wiedzy:
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
Egzamin pisemny — student generuje/rozpoznaje odpowiedź {esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania  /SSQ /; test 
wielokrotnego wyboru / MCQ,'!; test w ielokrotnej odpowiedzi /M RQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi) ;  

w zakresie umiejętności:
Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini -  clinical examination); 
Realizacja zleconego zadania; Projekt; Prezentacja; 
w zakresie kompetencji społecznych:
Esej refleksyjny; Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela prowadzącego; Ocena 360° (opinie nauczycieli, 
kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio);
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TREŚĆ ZAJĘĆ:

Wykłady:
1. Opieka nad kobietą w ciąży fizjologicznej -  m.in.: rozpoznanie, zmiany hormonalne, czas trwania, zmiany 

adaptacyjne.
2. Styl życia kobiety ciężarnej -  aktywność fizyczna, praca zawodowa, ogólne założenia odżywiania w czasie ciąży.
3. Ciąża w różnych okresach życia kobiety -  matki niepełnoletnie oraz ciąża w późnym wieku.
4. Opieka nad kobietą w okresie połogu fizjologicznego z uwzględnieniem właściwego odżywiania położnicy.
5. Fizjologia laktacji. Konsekwencje wynikające z nieprawidłowego żywienia kobiet w czasie laktacji.

Seminaria:
1. Wytyczne dotyczące żywienia kobiet ciężarnych -  zapotrzebowanie energetyczne, przyrost masy ciała w 

zależności od BMI w ciąży pojedynczej i wielopłodowej. Opracowanie przykładowej diety optymalnej pod 
względem jakościowym i ilościowym dla kobiety w ciąży fizjologicznej.

2. Dolegliwości w okresie ciąży -  postępowanie dietetyczne celem łagodzenia dolegliwości okresu ciąży.
3. Stosowanie używek w ciąży -  wpływ na rozwój dziecka, wyrównywanie niedoborów żywieniowych. 

Produkty które należy ograniczyć lub wyeliminować z diety kobiety ciężarnej i karmiącej piersią. 
Stosowanie leków w okresie ciąży i karmienia piersią.

4. Karmienie naturalne -  skład mleka kobiecego, korzyści z karmienia naturalnego dla matki i dziecka, potrzeby 
energetyczne dla kobiet karmiących piersią.

5. Zalecenia dietetyczne dla kobiet karmiących piersią. Opracowanie przykładowej diety dla położnicy pod 
względem jakościowym i ilościowym.

Samokształcenie
1. Opracowanie diety dla kobiety w określonym czasie okresu okołoporodowego.________________________

Literatura podstawowa:

1. Szostak-Węgierek D., Cichocka A.: Żywienie kobiet w ciąży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2018.

2. Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i ginekologia. Repetytorium. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2010.

3. Bień A.M. (red.): Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
4. Krzyszycha R.: Energia i składniki odżywcze w diecie ciężarnej zgodnie z nowymi zaleceniami Instytutu 

Żywności i Żywienia w Warszawie. Wyd. Raabe, Warszawa 2010, Luty, 65-79.

Literatura uzupełniająca:
1. Ćwiek D.: Szkoła rodzenia. PZWL, Warszawa 2010.
2. Gulińska E.: Jem dla dwojga nie za dwoje. Wyd. CDN, Warszawa 2010.

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: rzutnik multimedialny, laptop

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie z oceną

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./e-mail)
Zakład Podstaw Położnictwa, ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, tel. 81 448-68-40; e-mail: spupalus@gmail.com

Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus:
dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień 
dr n. o zdr. Marta Zarajczyk

mailto:spupalus@gmail.com


I

Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia:
1. dr hab. n. o zdr.. Agnieszka Bień
2. dr n. o zdr. Marta Zarajczyk
3. mgr Magdalena Korżyńska-Piętas
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Zakbtu
Wfd

Uniuerisyti

Podpis Kieił

KIEROWNIK 
u Podsta^połoźnictwa 
lal u Ntfik o Zdrowiu

iznego w Lublinie

jidnostki prowadzącej zajęcia

tu Mec

Data sporządzenia sylabusa: 05.06.2019r.

Podpis Dziekana
d z A k a n

Wydział i Niuk o Z  
Uniwersytetu

Prof. dr hab. n. m ed.J

tu
Lublinie


