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SYLABUS

rok akademicki 2020/2021 - cvkl kształcenia 2019-2022
Nazwa
modułu, przedmiotu: Podstawy żywienia klinicznego Kod modułu DT.1.047

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: !□ II« Ilia IV □ V □ VI □ Semestr 1 D 2 D 3 D 4 b 5 b  6 7 D8 C 3 9  10 
studiów: □ 11 □ 12 □

Typ modułu/przedmiotu: obowiązkowy* fakultatywny L

Język wykładowy: polski ■ obcy □

Forma kształcenia Godziny

Wykład (W) 30

Seminarium (S) 15

Ćwiczenia (Ć) 40

E-wykłady (eW) -

Zajęcia praktyczne (ZP) -

Praktyki zawodowe (PZ) -

Inne: samokształcenie 35

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

Obciążenie studenta (h)

1. Godziny kontaktowe 85

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

35
40

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 160

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 8

Cele kształcenia:

Głównym zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z niedożywieniem szpitalnym, które występuje u 
pacjentów leczonych z powodu różnych chorób. Nauczenie sposobów rozpoznawania niedożywienia, metod, 
sposobów i kierunków leczenia niedożywienia.
Bardzo ważną częścią nauczania przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat sposobów zapobiegania niedożywieniu 
szpitalnemu. Celem kształcenia jest także poznanie zasad działania Zespołu Leczenia Żywieniowego oraz szczególnej 
roli dietetyka w takim zespole.
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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

* wpisz symbol

WIEDZA

K W 02 

K W 14 

K W 17

Potrafi zdefiniować pojęcie niedożywienia. Zna podstawy 
patofizjologii powstawania niedożywienia. Potrafi opisać 
związek przyczynowo-skutkowy powstawania niedożywienia 
w różnych typach chorób człowieka.

Potrafi opisać podstawowe metody wykrywania 
niedożywienia.

Definiuje typy niedożywienia oraz potrafi określić stopień 
niedożywienia pacjenta.

Objaśnia podstawowe zapotrzebowania na składniki 
odżywcze: białko, węglowodany, tłuszcze, witaminy oraz 
mikroelementy. Definiuje czynniki modyfikujące 
zapotrzebowanie na składniki odżywcze w stanie choroby.

Zna zasady „drabiny żywieniowej”. Określa wskazania do 
leczenia żywieniowego dojelitowego i pozajelitowego. 
Definiuje różnice w diecie miksowanej oraz diecie 
przemysłowej.

Egzamin pisemny W, ć

UMIEJĘTNOŚCI

K U 02 

K_U 03 

K U 04 

K_U 05 

K_U 06

Potrafi przeprowadzić rozmowę z pacjentem (zbierać 
wywiad) zwracając uwagę na czynniki ryzyka wystąpienia 
niedożywienia u badanego pacjenta.

Wykonuje samodzielnie przesiewową ocenę stanu 
odżywienia. Interpretuje otrzymane wyniki.

Interpretuje elementy szczegółowej oceny stanu odżywienia 
zarówno antropometrycznej jak i laboratoryjnej.

Potrafi komunikować się z lekarzem leczącym pacjenta w 
celu przekazania informacji o podejrzeniu niedożywienia 
pacjenta.

Rozpoznaje potrzeby żywieniowe pacjentów w różnych 
sytuacjach klinicznych.

Dzięki poznaniu patofizjologii niedożywienia rozpoznaje 
konieczność zastosowania leczenia żywieniowego.

Realizacja zleconego 
zadania, projekt, 
prezentacja (Opis 
badanego na 
ćwiczeniach 
pacjenta, streszczenie 
artykułu z fachowej 
literatury medycznej 
z ostatnich 3 lat)

ć

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA
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Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach z pacjentami

Potrafi pracować zarówno samodzielnie jak i w grupie w Przedłużona
zależności od przy dzielonego zadania

K . U 1 obserwacja W ,Ć
K K 03 Uzupełnia wiedzę poprzez zapoznaw anie się z arty kułami 

— medy cznymi związanymi z leczeniem żywieniowym oraz z

opiekuna/nauczyciela
prowadzącego

zagadnieniami dietety ki człowieka

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
» zakresie wiedzy:
Egzamin ustn> (nie standaryzowany; standaryzowany, tradycyjny, problemowy)',
Egzamin pisemny — student generuje/rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test 
wielokrotnej odpowiedzi \IR O  : test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi);
»  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);

TREŚĆ ZAJĘĆ:

Wykłady:

Żywienie kliniczne -  definicja, zakres działania. Niedożywienie -  definicja, występowanie. Rozpoznawanie 
niedożywienia. Zapotrzebowanie białkowo kaloryczne. Leczenie żywieniowe dojelitowe. Leczenie żywieniowe 
pozajelitowe. Schemat organizacji leczenia żywieniowego w Polsce. Rola dietetyka w systemie szpitalnym.

Ćwiczenia:

Przesiewowa ocena stanu odżywienia. Szczegółowa ocena stanu odżywienia. Badanie pacjenta (wywiad) ze 

szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka niedożywienia. Ustalanie zapotrzebowania na czynniki odżywcze. 

Leczenie żywieniowe dojelitowe. Leczenie żywieniowe pozajelitowe. Ocena zapotrzebowania w różnych sytuacjach 

klinicznych.

Seminarium :
Przesiewowa ocena stanu odżywienia, Szczegółowa ocena stanu odżywienia. Zapotrzebowanie białkowo kaloryczne 

Samokształcenie:

Przygotowanie opisu badanego pacjenta, z propozycją sposobu postępowania dietetycznego

Literatura podstawowa, uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:

Literatura podstawowa:

3. Sobotka L. (red.): Podstawy żywienia klinicznego. PZWL Warszawa 2007 i późniejsze wydania
4. Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie chorego i zdrowego człowieka. PZWL, Warszawa 2010
5. Matras P., Bartoszewska L., Rudzki S. „Leczenie Żywieniowe -  procedury”,

Wydawnictwo Czelej Lublin 2010
Literatura uzupełniająca:

1. Standardy żywienia dojelitowego i pozajelitowego . PZWL Warszawa 2005.
2. Matras P. Bartoszewska L, Rudzki S „Zespół Leczenia Żywieniowego- procedury,

_______ Wydawnictwo Czelej Lublin 2013_______________________________________________________________
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:

Rzutnik multimedialny + komputer typu laptop, tablice i tablice i modele poglądowe, dynamometr, aparat do pomiaru 
bioimpedancja i kąta fazowego_________________________________________________________________________
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Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na zajęciach, wykładach
2, Egzamin końcowy pisemny.___________________________________________________________

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./e-mail)
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 20-956 Lublin, ul. Jaczewskiego 8, tel. 81 724-48-29

*

Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących syłabus:
dr n. med. Przemysław Matras (dr.matras@gmail.com)

Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia:

Wszyscy pracownicy I Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego

Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia Podpis Dziekana

Data sporządzenia sylabusa: 01.06.2019

mailto:dr.matras@gmail.com

