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SYLABUS

rok akademicki 2020/2021 - cvkl kształcenia 2019-2022
Nazwa
modulu/przedmiotu:

Żywienie w chorobach zakaźnych i Kod ^  j 
zatruciach pokarmowych modułu

Wydział: WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek studiów: DIETETYKA

Specjalności: »

Poziom studiów: I (licencjackie) B Ii (magisterskie) III (jednolite magisterskie) (doktoranckie)

Forma studiów: stacjonarne ■ niestacjonarne

Rok studiów: i u .  im iv  v  v i j e";eslr 1 , ,2 7 ,  4 ‘  5 6 7 8 9 10studiów: 11 12

Typ modułu/przedmiotu: obowiązkowym fakultatywny
___________ I____________________________________ ________________

Jęzęk wykładowy: polski a obcy

Forma kształcenia Godziny

Wykład (W) 10

Seminarium (S) 15

Ćwiczenia (Ć) 10

E-wykłady (eW) -

Zajęcia praktyczne (ZP) -

Prakty ki zawodowe (PZ) -

Inne: samokształcenie 10

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

i tp j
Obciążenie studenta (h)

1. Godziny kontaktowe 35

1. Czas pracy własnej studenta
• Samokształcenie
• Przy gotowanie do zajęć i sprawdzianów

10
10

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 55

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 'J

Cele kształcenia:
. Przekazanie w iedzy na temat wybranych chorób zakaźnych 

2. Przedstawienie zasad żywienia w chorobach zakaźnych

Macierz efektów kształcenia dla modulu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów 
kształcenia oraz formy realizacji zajęe:_____________________________________________________________
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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  01 

K W 02 

K W 19 

K W 27

Wykazuje znajomość anatomii i fizjologii człowieka 
ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego 
oraz trawienia i wchłaniania.
Rozumie i potrafi wyjaśnić wzajemne zależności 
pomiędzy układem pokarmowym a układem 
nerwowym, krążenia i oddychania, moczowym i 
dokrewnym.
Zna diagnostykę laboratoryjną na poziomie 
podstawowym.
Ma podstawową wiedzę na temat wybranych chorób 
zakaźnych i postępowania żywieniowego w tych 
jednostkach chorobowych.

Egzamin ustny W

UMIEJĘTNOŚCI

K IJ 03 

K ii 04 

K U  18

Potrafi przygotować materiały edukacyjne dla pacjenta 
wykorzystując różne formy i metody.
Rozumie wzajemne relacje pomiędzy przewlekłymi 
chorobami a stanem odżywienia i potrafi zaplanować i 
wdrożyć żywienie dostosowane do zaburzeń 
metabolicznych wywołanych urazem lub chorobą. 
Potrafi zaprezentować w formie ustnej wyniki analizy 
własnych działań, przemyśleń.

Prezentacja ć. s

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA

K KOI 

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 przez 

nauczyciela 
prowadzącego

ć. s

_J
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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 SSO test 
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; 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/koieżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio);

TREŚĆ ZAJĘĆ:

Wykłady:

1. Wstęp do chorób zakaźnych. Borę Moza jako przykład choroby przenoszonej przez kleszcze.
2. Biegunka po antybiotykoterapii
3. Wirusowe zapalenia wątroby
4. Zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności
5. Wybrane choroby zakaźne zawlekane z tropików

Ćwiczenia:

1 .Postępowanie z pacjentem gorączkującym
2. Postępowanie z pacjentem z biegunką
3. Postępowanie z pacjentem z zapaleniem wątroby
4. Postępowanie z pacjentem z chorobami odzwierzęcymi, przyrannymi, anginą 
5.Interpretacja wyników badań w chorobach zakaźnych

Seminaria:

1. Zatrucie pokarmowe, wirusowe zapalenia jelit, zatrucie jadem kiełbasianym, zalecenia dietetyczne

2. Cholera, dur brzuszny i dury rzekome, zalecenia dietetyczne

3. Czerwonka bakteryjna, pełzakowica. Zalecenia dietetyczne w chorobach zakaźnych 

przebiegających z owrzodzeniami jelit.

4. Parazytozy jelitowe: glistnica, lamblioza, tasiemczyce i ich wpływ na odżywienie

5. Parazytozy tkankowe przenoszone głównie drogą pokarmową: toksoplazmoza, toksokaroza, włośnica

6. Najczęstsze przyczyny zespołu mononukleozowego: cytomegalia. mononukleoza zakaźna, zalecenia dietetycznene

7. Wybrane choroby przyranne: róża, różyca, tężec — zalecenia dietetyczne 

Samokształcenie:

1 .Praca własna studenta - napisanie pracy poglądowej.
Tematy do wyboru:
- biegunka podróżników
- szczepienia przeciw chorobom zakaźnym przenoszonym drogą przewodu pokarmowego 
-choroby wskaźnikowe w zakażeniu HIV dotyczące przewodu pokarmowego

Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:

1. Białkowska M. Cybulska B. Gawęcki J i wsp.: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. W arszawa
2000

2. CianciaraJ.. Juszczyk J. : Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2;
3. Kasper DL. Fauci AS. Harrison : Choroby zakaźne, tom 1 i 2. Wydawnictwo Czelej. Lubiin 20:2
4. Simon P. Karin B. Berger M i wsp.: Podstawy żywienia klinicznego. PZWL. Warszawa 2008
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Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:

Komputer, rzutnik multimedialny, ekran

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
1. Obecność na zajęciach dydaktycznych
2. Przedstawienie prezentacji
3. Napisanie pracy poglądowej
4. Zdany egzamin ustny

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tci./e-mail)
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych UM, ul. Staszica 16,20-081 Lublin, tel. 81 534-94-14. 
e-mai! klchzak@poczta.fm

Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus: 
dr n. med. Dariusz Bielec

Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz 
Dr n. med. Dariusz Bielec 
Dr n. med. Anna Dworzańska 
Dr n. med. Agata Kozłowska 
Dr n. med. Joanna Krzowska-Firych 
Lek. med. Elżbieta Murias-Bryłowska 
Dr n. med. Agnieszka Pokora-Rodak 
Lek. med. Justyna Stempkowska-Rejek 
Lek. med. Magdalena Tudrujek-Zdunek

Podpis Kierownika jedn
kierown

Katedry i Kliniki Chor< 
w Lubiń

dr hab, n. med. Krzyś, 

Data sporządzenia sylabus

tki prowadzącej zajęcia

ch U.M.

iewicz
16.08.20 !9r.

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

20-081 Lublin, ul. Staszica 16 
rel./fax 081 534 94 10, 534 94 14

Podpis Dziekana

mailto:klchzak@poczta.fm

