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Nazwa
modułu/przedmiotu: Praktyka szpital dziecięcy Kod modułu DT.1.054

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: T |—| TT „  TTT . . .  n  n  -irr n Semestr 1 □ 2 □. 3 □ 4 «  □ 5 6 D 7 C 8 . D 9 Di u ii ■ □ i i i rv □ v  □ v i  □ , ... i n .... . .  ..studiów: 10 Q 11 □ 12 □

Typ modułu/przedmiotu: obowiązkowy ■ fakultatywny □

Język wykładowy: polski ■ obcy □

Forma kształcenia Godziny

Wykład (W)

Seminarium (S)

Ćwiczenia (Ć) -

E-wykłady (eW) -

Zajęcia praktyczne (ZP) -

Praktyki zawodowe (PZ) 70

Inne: samokształcenie -

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

1. Godziny kontaktowe 70

2.  Czas pracy własnej studenta 
3 . samokształcenie

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 70

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 3

Cele kształcenia:
Zapoznanie studentów z planowaniem i praktyczną realizacją postępowania dietetycznego u dzieci 
hospitalizowanych w różnych jednostkach chorobowych. Układanie jadłospisów dostosowanych do zaleceń 
żywieniowych w danej jednostce chorobowej, ze szczególnym uwzględnieniem wieku, stanu odżywienia oraz 
zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze zalecanych w danej grupie wiekowej. Nabycie umiejętności w 
zakresie edukacji małych pacjentów i ich opiekunów.

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 weryfikacj i 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów 

kształcenia:

Forma zajęć 
dydaktycznych

* wpisz symbol

K_U03 Potrafi udzielić porady i przygotować materiały edukacyjne 
dla małych pacjentów, wykorzystując różne formy i metody.

K U 0 7

Potrafi przeprowadzić podstawowe badania antropometryczne 
dziecka i zaplanować właściwe postępowanie dietetyczne 
dostosowane do indywidualnego zapotrzebowania 
energetycznego dziecka.

K U 0 9

Potrafi określić wartość energetyczną diet na podstawie tabel 
wartości odżywczej produktów spożywczych i typowych 
potraw oraz programów komputerowych.
Potrafi zaplanować tygodniową dietę z wyliczeniem wartości 
odżywczej i energetycznej dla diet szpitalnych realizowanych 
w żywieniu dzieci w różnych jednostkach chorobowych.

Realizacja 
zleconego zadania PZ

K U24

Potrafi stosować zdobytą wiedzę w praktyce oraz posiada 
umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania 
decyzji.
Potrafi przeprowadzić wywiad chorobowy i żywieniowy, 
właściwie zinterpretować dokumentacją dotyczącą 
rozpoznania dotychczasowego leczenia i przebiegu choroby 
celem opracowanie diety dostosowanej do zaburzeń 
chorobowych dziecka.

K U 2 8 Potrafi opracować i przygotować wybrane zestawy posiłków. 
Właściwie dobiera i przygotowuje mieszankę mleczną.

K K08 Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ergonomii.

Obserwacja przez 
opiekuna PZ

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 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/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio);

Treść zajęć: ( proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na 
zamierzone efekty kształcenia)

1. Poznanie zasad żywienia dzieci chorych, rodzajów stosowanych diet oraz oceną ich wartości odżywczej.
2. Nabycie praktycznych umiejętności w konstruowania jadłospisów i realizacji diet specjalistycznych dla 

dzieci. Opracowywanie zaleceń dietetycznych i diet.
3. Poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania kuchni szpitalnej, w tym kuchni mlecznej, zasad i 

warunków transportu wewnętrznego żywności z kuchni centralnej na oddziały.
4. Pomoc w porcjowaniu, dystrybucji posiłków oraz w żywieniu dzieci, które wymagają karmienia.
5. Udział w ocenie sposobu żywienia małych pacjentów. Prowadzenie wywiadów żywieniowych i określanie 

zapotrzebowania na poszczególne składniki odżywcze.
6. Udział w szkoleniach, w tym szkoleniach dietetycznych dla pacjentów i ich opiekunów,

_______a także w szkoleniach propagujących zasady racjonalnego żywienia.___________________________________
Literatura podstawowa:

1. Szajewska H, Horvath A. Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży. Medycyna Praktyczna, Kraków 
2017.
2. Ciborowska H, Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, Warszawa 2014.
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3. Krawczyński M. Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Help -  Med., Kraków 2015
4. Socha J.(red): Żywienie dzieci zdrowych i chorych, PZWL, Warszawa 2000.
5. Jarosz M. Normy żywienia dla populacji Polski. IŻŻ, Warszawa 2017.
6. Bień -  Skowronek I. Otyłość u dzieci i młodzieży -  implikacje kliniczne. W: Skrzypek M, red. Obesitologia 

w ujęciu interdyscyplinarnym. Uniwersytet Medyczny, Lublin; 2018.

Literatura uzupełniająca:
1. Oblacińska A, Jodkowska M, Sawiec P. ABC bilansów zdrowia dziecka. Medycyna Praktyczna, Kraków 

2017.
2. Payne A, Barker H. Dietetyka i żywienie kliniczne. Chojnacki J. (red. wyd. poi.). Elsevier, Wrocław 2013.
3. Książyk J: Standardy leczenia żywieniowego w pediatrii 2013. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2013
4. Szajewska H., Albrecht P. Jak żywić niemowlęta i małe dzieci, PZWL, Warszawa 2005___________________

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: komputer z oprogramowaniem, waga lekarska

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: uzyskanie pozytywnej oceny w dzienniczku praktyk

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email)
Zakład Dietetyki Klinicznej UM w Lublinie 20-081 Lublin ul. W. Chodźki 1, tel. (81) 448-69-02 e-mail: 
dietetyka@umlub.pl

Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus:
dr inż. Renata Krzyszycha

Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia
dr inż. Renata Krzyszycha

Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia Podpis Dziekana

PRODZIEKAI'
Wydziału /^uk o ZdVviu

Uniwersytetu K ’ v  Lublinie

Dr hab. n. o zdr. e rutyna IwS^ 3wicz-Palus

Data sporządzenia sylabusa 17.06.2019 r.
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