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SYLABUS

rok akademicki 2021/2022 - cykl kształcenia 2019-2022
Nazwa
modułu/przedmiotu:

Dietetyka pediatryczna Kod modułu DT. 1.059

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 i—i ,Ir- , TTI : . Semestr 1D2D 3D AU 5m  6 D 7 D 8 G 9 D  ID II □ III ■ IV □ V □ VI □ . . . .  1„ r_I11r_,ł 0 r _,studiów: 10 □ 11 □ 12

Typ modułu/przedmiotu: obowiązkowy* fakultatywny□

Język wykładowy: polski ■ obcy □

Forma kształcenia Godziny

Wykład (W) 10

Seminarium (S) 10

Ćwiczenia (Ć) 15

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 35

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

15
25

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 75

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 3

Cele kształcenia:
Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu żywienia dzieci i młodzieży w zdrowiu i różnych stanach 
chorobowych.

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

*  w pisz sym bol

WIEDZA

K_W 02 

K_W 04 

K W 11 

K_W 15

Opisuje odrębności anatomiczne i fizjologiczne przewodu 
pokarmowego u dzieci w różnych grupach wiekowych. 
Wymienia zapotrzebowanie kaloryczne i energetyczne oraz 
normy żywieniowe w okresie rozwojowym.
Objaśnia rolę poszczególnych składników pokarmowych w 
żywieniu dzieci.
Opisuje aktualne schematy żywienia dzieci zdrowych. 
Charakteryzuje diety specjalne stosowane w żywieniu dzieci 
chorych.
Opisuje leczenie żywieniowe -  dojelitowe i pozajelitowe. 
Definiuje metody oceny stanu odżywienia.
Zna mechanizmy dziedziczenia, genetyczne i środowiskowe 
uwarunkowania cech człowieka oraz choroby uwarunkowane 
genetycznie i ich związek z żywieniem i możliwości leczenia 
dietetycznego.

Egzamin pisemny 
testowy

W

UMIEJĘTNOŚCI

K U 01 
K U 02 
K U 04 
K U 05 
K U 28

Zna odrębności anatomiczne i fizjologiczne przewodu 
pokarmowego u dzieci w różnych grupach wiekowych. 
Wyjaśnia wpływ żywienia na funkcjonowanie organizmu 
dziecka.
Stosuje aktualne zalecenia i schematy żywienia dzieci. 
Dobiera wskazania do stosowania diet eliminacyjnych. 
Stosuje zalecenia dotyczące żywienia dzieci w chorobach 
przewodu pokarmowego, układu moczowego, układu 
krążenia, układu oddechowego, a także cukrzycy, 
otyłości, chorobach metabolicznych i nowotworowych. 
Wykorzystuje metody oceny stanu odżywienia dzieci. 
Stosuje i wdraża zasady leczenia żywieniowego 
(enteralnego i parenteralnego).
Potrafi udzielić porady i przygotować materiały 
edukacyjne dla pacjenta wykorzystując różne formy i 
metody.

Realizacja 
zleconego zadania, 
Prezentacja ustna

s, ć

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA

K KOI 

K_K 05

Aktywnie uczestniczy w zajęciach.
Chętnie współpracuje w grupie.
Przestrzega praw pacjenta, jest świadomy własnych 

ograniczeń.
Przedłużona
obserwacja s,ć
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PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
w zakresie wiedzy:
Egzamin testowy- 40 pytań , czas trwania 50 minut. Warunek zaliczenia: uzyskanie min. 60% dobrych odpowiedzi z 
testu jednokrotnego wyboru. Do każdego pytania przygotowano po 5 dystraktorów.
Skala ocen:
<24 pkt -  2,0 
24-26 pkt - 3,0 
27-28 pkt - 3,5 
29-32 pkt - 4,0 
33-37 pkt -4,5 
38 -40 - 5,0 
W zakresie umiejętności:
Realizacja zleconego zadania -ocena stanu odżywienia pacjenta, propozycja diety stosowanej do wieku pacjenta, propozycja 
ewentualnej interwencji żywieniowej. 
w zakresie kompetencji społecznych:
Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela prowadzącego;______________________________________________
TREŚĆ ZAJĘĆ:
Ćwiczenia:

1. Zasady i metody oceny stanu odżywienia dzieci.
2. Postępowanie w ostrych biegunkach i wymiotach. Choroba refluksowa przełyku. Zaparcia stolca.
3. Celiakia. Nieswoiste zapalenia jelit.
4. Choroby trzustki (ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, mukowiscydoza). Choroby wątroby i dróg 

żółciowych (stłuszczenie wątroby, niewydolność wątroby, kamica żółciowa).
5. Alergie i nietolerancje pokarmowe ze szczególnym uwzględnieniem alergii na białko mleka 

krowiego i nietolerancji laktozy.
6. Postępowanie dietetyczne w cukrzycy 1.1 i 2.
7. Nadwaga, otyłość, zespół metaboliczny, nadciśnienie tętnicze.
8. Zaburzenia odżywiania wieku młodzieńczego (anoreksja, bulimia).

Seminarium:
1. Zasady żywienia dziecka zdrowego.
2. Etiologia, patogeneza, obraz kliniczny i leczenie cukrzycy t.l i 2.
3. Zasady postępowania dietetycznego w wybranych chorobach metabolicznych (galaktozemia, 

fenyloketonuria).
4. Dieta w chorobach nowotworowych i stanach zwiększonego katabolizmu (gorączka, oparzenia, po 

zabiegach chirurgicznych).
5. Dieta ketogenna. Dieta w chorobach nerek (zespół nerczycowy, ostra niewydolność nerek, 

przewlekła choroba nerek, kamica moczowa).

Wykłady:
1 .Okresy rozwoju ontogenetycznego człowieka 
2.Odrębności przewodu pokarmowego u dzieci
3. Mikroflora przewodu pokarmowego w okresie rozwojowym.
4. Zaburzenia mikroflory jelitowej w różnych stanach chorobowych .
5. Żywienie dzieci i młodzieży.
6. Żywienie w różnych stanach chorobowych.
7. Ocena stanu odżywienia dzieci i młodzieży.
8. Otyłość u dzieci i młodzieży.
9. żespół metaboliczny. .
10. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe.
11. Wybrane choroby uwarunkowane genetycznie i ich związek z żywieniem oraz możliwości leczenia dietetycznego. 
Samokształcenie
Rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy z tematów zajęć i wykładów.
Przygotowanie przykładowej diety dla pacjenta z alergią na białko mleka krowiego , nietolerancją laktozy i 
nietolerancją glutenu.



V
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Literatura podstawowa, uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:

1. Bujko J.: Podstawy dietetyki. SGGW, Warszawa 2006.
2. Kunachowicz H., Czamowska-Misztal E., Turlejska H.: Zasady żywienia człowieka. WsiP, Warszawa 2004.
3. Bętkowska T., Rożnowska K.: Diety w różnych chorobach. Emilia, Kraków 2005.
4. Gawęcki J., Chryniewiecki L.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd.PWN, Warszawa 2003.
5. Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii. PZWL, Warszawa 2003.
6. Krawczyński M.: Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. HELP MED, Kraków 2008.
7. Jarosz M.: Praktyczny podręcznik dietetyki . Instytut Żywności i Żywienia, 2009.______________________

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Rzutnik multimedialny, sala seminaryjna

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

Obecność na zajęciach dydaktycznych, pozytywne zaliczenie ćwiczeń, zdany egzamin testowy.___________

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./e-mail)
III Katedra Pediatrii UM w Lublinie 
USzD, ul. Prof. A. Gębali 6,
20-093 Lublin, tel. 81 718-54-20 
e-mail:gastro@dsk.lublin.pl

Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus:
Dr n.med. Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz
Klinika Pediatrii i Gastroenterologii III Katedry Pediatrii, UM w Lublinie
USzD, ul. Prof. A. Gębali 6,
20-093 Lublin, 
tel. 81 718-54-20
e-mail: agnieszkamroczkowskaiuchkiewicz@umlub.pl

Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia:
Lek. med. Paulina Krawiec 
Lek. med. Anna Rakuś-Kwiatosz 
Lek.med. Joanna Sieniawska 
Lek.med. Katarzyna Wrzołek 
Lek.med. Joanna Mroczek-Wacińska 
Lek.med. Beata Mełges 
Lek.med. Sylwia Krawczyk 
Lek.med. Ewa Zienkiewicz

Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia Podpis Dziekana

III KATEDRA PEDIATRII
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kierowniku! Katedry Pediatrii 

20-093 Lublin. Chodźki 2 Uniwersytet/Medycznego w Lublinie

Tel. 81 718 54 20, Fax. 81 743 13 53 ( 1
Prof. dr hab. n.TTfed. Elżbmrallac-Kożuchowska

PRODZIEKAN 
WydTtełu Naj/c o Zdrowiu

Uniwers^ J rcznego w Lublinie

hab. n.Uior. Graa^a Iwanowicz-Palus

Data sporządzenia sylabusa:

mailto:gastro@dsk.lublin.pl
mailto:agnieszkamroczkowskaiuchkiewicz@umlub.pl

