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SYLABUS

rok akademicki 2020/2021 - cykl kształcenia 2019-2022
Nazwa
modułu/przedmiotu: Żywienie w chorobach nerek Kod modułu DT.1.048

Wydział: WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek studiów: DIETETYKA

Specjalności: —

Poziom studiów: I (licencjackie) ■ Ił (magisterskie) □ III (jednolite magisterskie) □ (doktoranckie) □

Forma studiów: stacjonarne ■ niestacjonarne □

Rok studiów: Tr_, TI TTTrn _ , , T _ Semestr 1 D 2 D 3 D 4 b 5D 6 D 7 D 8 D 9 D  ID II« IIIG IV □ V □ VI □ . . . .  u r n , - ,studiów: 10 □ 11 □ 12 □

Typ modułu/przedmiotu: obowiązkowy* fakultatywny □

Język wykładowy: polski ■ obcy □

Forma kształcenia Godziny

Wykład (W) 15

Seminarium (S) 5
r ,

Ćwiczenia (C) 10

E-wykłady (eW) -

Zajęcia praktyczne (ZP) -

Praktyki zawodowe (PZ) -

Inne: samokształcenie 15

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

1. Godziny kontaktowe 30

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

5
35

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 70

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 2

Cele kształcenia:
Celem zajęć z żywienia w chorobach nerek jest uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu chorób nerek. Poznanie 
objawów klinicznych chorób nerek i potrzeb dietetycznych w tych schorzeniach.
Celem kształcenia jest nabycie umiejętności przez studenta prawidłowej oceny stanu nawodnienia i prawidłowego 
planowania bilansu płynowego. Nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji badań laboratoryjnych i wyciągania 
wniosków odnośnie planowania właściwej diety. Nabycie umiejętności właściwego dobierania diety w konkretnych 
chorobach nerek.
Macierz efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów 
kształcenia oraz formy realizacji zajęć:
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Numer
efektu

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

Metody weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów 

kształcenia:

Forma zajęć 
dydaktycznych

* wpisz symbol

WIEDZA

K_W 02 

K_W 17

1. Wylicza podstawowe funkcje nerek w organizmie
2. Posiada podstawowa wiedzę w zakresie chorób nerek.
3. Wymienia podstawowe badania wykonywane w 

diagnostyce chorób nerek
4. Zna zasady postępowania dietetycznego w różnych 

chorobach nerek, ze szczególnym uwzględnieniem 
przewlekłej choroby nerek

5. Wyjaśnia i rozumie zasady postępowania w stanach 
nagłych w nefrologii.

6. Charakteryzuje podstawowe metody leczenia 
nerkozastępczego

7. Zna zasady postępowania medycznego, dietetycznego 
w chorobach nowotworowych, układu pokarmowego, 
krążenia, oddechowego, kostnego, moczowego w 
zależności od stopnia zaawansowania choroby.

Egzamin testowy W

UMIEJĘTNOŚCI

K U 02 

K U 03 

K U 06

1. Prawidłowo przeprowadza wywiad z pacjentem.
2. Prawidłowo ocenia stan nawodnienia pacjenta
3. Poprawnie interpretuje wyniki badań laboratoryjnych.
4. Potrafi udzielić porady dietetycznej w konkretnej 

chorobie nerek.

Realizacja 
zleconego zadania,

s, ć

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA

K_K 01 

K_K 03

1. Rozumie potrzebę stałego i systematycznego 
uczenia się celem aktualizacji wiedzy.

2. Potrafi współpracować w zespole przyjmując 
różne role w grupie.

3. Przestrzega wzorców etycznych w  kontaktach z 
pacjentami.

Ocena 360° s ,ć

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
w zakresie wiedzv:
E gzam in  ustny  (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
E gzam in  p isem ny  -  studen t generuj e /rozpozna je  odpow iedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQZ; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi); 
w zakresie umiejętności:
E gzam in  prak tyczny ; O b iek tyw ny  S truk tu ryzow any  E g zam in  K lin iczny  /O S C E /; M in i-C E X  (m ini -  c lin ical exam ination); 
R ealizacja  z leconego  zadania; P ro jek t; P rezen tac ja; 
w zakresie kompetencji społecznych:
Esej refleksy jny ; P rzed łużona  obserw acja  p rzez  op iekuna/nauczycie la  p row adzącego ; O cena 360° (op in ie  nauczycie li, 
ko legów /ko leżanek , pacjen tów , innych  w spó łp racow ników ); S am oocena (w  tym  portfo lio );

TREŚĆ ZAJĘĆ:
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Wykłady:

1. Rola wody w organizmie.
2. Diety a nerki.
3. Zaburzenia gospodarki sodowo-potasowej.
4. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej.
5. Przewlekła choroba nerek z uwzględnieniem jej stadiów. Zalecenia żywieniowe w poszczególnych stadiach.
6. Białkomocz, kłębuszkowe zapalenia nerek, zalecenia dietetyczne.
7. Ostra niewydolność nerek -  zalecenia dietetyczne.
8. Transplantacja nerek, zalecenia żywieniowe.

Ćwiczenia:
1. Ocena stanu nawodnienia pacjenta.
2. Leczenie nerkozastępcze hemodializami, zalecenia żywieniowe.
3. Leczenie nerkozastępcze dializami otrzewnowymi, zalecenia żywieniowe.
4. Interpretacja badań laboratoryjnych oceniających funkcję nerek.

Seminarium:
1. Kuchnia regionalna, staropolska. Zioła i przyprawy, ich działanie na nerki.
2. Kamica nerkowa, zalecenia dietetyczne w poszczególnych typach kamicy nerkowej.
3. Cewkowo-śródmiąższowa choroba nerek, zalecenia dietetyczne.

Samokształcenie:
Utrwalenie i pogłębienie wiadomości przekazanych w czasie zajęć.

Literatura podstawowa, uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:

Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Pod red J. Daniluk, G. Jurkowskiej, Lublin 2005, Wyd. 
Czelej
Żywienie w chorobach nerek. Z. Wieczorek Chełmińska PZWL 2010 
Podstawy żywienia klinicznego. L. Sobotka PZWL 2008
Praktyczny podręcznik dietetyki. Jarosz Warszawa Instytut Żywności i Żywienia 
Choroby wewnętrzne A. Szczeklik

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Rzutnik multimedialny, komputer przenośny, ekran, kserokopiarka, tablica, markery, aparaty do pomiaru ciśnienia 
tętniczego, stetoskopy

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Obecność na wszystkich zajęciach przewidzianych programem

Aktywność na ćwiczeniach i zaliczenie kolejnych ćwiczeń u asystenta prowadzącego zajęcia 

Zaliczenie testowe materiału przewidzianego programem

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./e-mail)
Katedra i KlinikaNefrologii ul. Jaczewskiego 8 20-954 Lublin tel. 81 724-45-37 , 
e-mail: sekretariat.nefrologia@umlub.pl

Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus:
Dr n. med. Grażyna Orłowska-Kowalik

mailto:sekretariat.nefrologia@umlub.pl
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Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia:

Dr hab. n.med Anna Bednarek-Skublewska
Dr n.med. Michał Dragan
Dr n.med. Agnieszka Grzebalska
Dr n. med. Karolina Gwiazda
Dr n.med. Lucyna Jóźwiak
Dr n. med. Piotr Mierzicki
Dr. n. med. Sławomir Mozul
Dr n. med. Grażyna Orłowska Kowalik
Dr hab. n. med. Anna Steć
Dr hab. n. med. Andrzej Swatowski
Dr n. Med. Izabela Zakrocka

Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia Podpis Dziekana

?rof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

Data sporządzenia sylabusa: 15.07.2019


