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Rok akademicki 2020/2021 - cykl kształcenia 2019-2021
Nazwa
modułu/przedmiotu

Kod modułu

Żywienie dziecka chorego

Wydział:

DT.2.049

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
DIETETYKA

Kierunek studiów:
Specjalności:
Poziom studiów:

I (licencjackie) II (magisterskie) □ X III (doktoranckie) □ jednolite magisterskie □

Forma studiów:

stacjonarne XD

Rok studiów:

I □ I I X III □ IV □ V □ VI □

Typ modułu/
przedmiotu:

obowiązkowy XD

Język wykładowy:

polski XD

niestacjonarne
Semestr
studiów:

ID 23 3 X 4 □ 5D 60 1U 80 9D 10 □
11 □ 12 □

fakultatywny □

obcy □
Godziny

Forma kształcenia
Wykład

10

Seminarium

15

Ćwiczenia
Laboratorium
E-learning
Zajęcia praktyczne
Praktyki zawodowe
10

Inne: samokształcenie
RAZEM

35
Obciążenie studenta (h)
25

Forma nakładu pracy studenta
1. Godziny kontaktowe
2. Czas pracy własnej studenta, w tym
a. samokształcenie
b. przygotowanie do zajęć, zaliczeń

10
15
50
2

Sumaryczne obciążenie pracy studenta
Punkty ECTS za moduł/przedmiot

Cele kształcenia:
Zapoznanie studentów z zasadami i specyfiką żywienia dzieci w wybranych jednostkach chorobowych.
Kształtowanie umiejętności prawidłowego i optymalnego żywienia z uwzględnieniem wieku i schorzenia zasadniczego.
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

K_W01

K_W41

K_U16

KU0 3

KU26

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

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów kształceni:

Wykazuje znajomość zmian organicznych, czynnościowych i
metabolicznych zachodzących w ustroju dorosłego i dziecka
Egzamin ustny
pod wpływem choroby i towarzyszących jej zaburzeń
odżywiania.
Zna zasady metodologii badań naukowych w zakresie
studiowanego kierunku. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą
Wykonanie zadania
prowadzenia badań naukowych w zakresie studiowanego
kierunku z uwzględnieniem dziedzin nauki i specjalności
medycznych powiązanych z dietetyką.
Potrafi określić zmiany w wartości odżywczej surowców i
Egzamin ustny
potraw w zależności od warunków i czasu przechowywania
oraz sposobu przetworzenia
Posiada umiejętności niezbędne do prowadzenia badań
naukowych w zakresie studiowanego kierunku, z
uwzględnieniem dziedzin nauki i specjalności medycznych
powiązanych z dietetyką, w tym potrafi: ustalić problem
badawczy, określić cel badania naukowego, sformułować
hipotezę badawczą oraz zaplanować badanie naukowe, a także
przeanalizować uzyskane wyniki.
Identyfikuje błędy żywieniowe, proponuje działania
korygujące dotychczasowy sposób żywienia chorego.

Wykonanie zadania

Egzamin ustny

Forma zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Wykład

Samokształcenie

Ćwiczenia

Samokształcenie

Ćwiczenia

* W- wykłac ; S- seminarium; C- ćwiczenia; L- laboratorium; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne;
PZ- prakty ka zawodowa;
Treść zajęć: ( proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na
zamierzone efekty kształcenia)
Wykłady:
1. Zasady żywienia dziecka we wrodzonych defektach metabolicznych (fenyloketonuria).
2.

Zasady żywienia dziecka w wybranych przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego (celiakia).

3.

Postępowanie dietetyczne w nieswoistych zapaleniach jelit.

4. Zaburzenia odżywiania (niedożywienie, otyłość) - rodzaje, postępowanie, profilaktyka.
5. Postępowanie żywieniowe w ostrej biegunce u dziecka. Zasady nawadniania pacjenta.
Ćwiczenia:
1.

Zasady żywienia dziecka w chorobach nerek (nerczyca). Odrębności żywienia w okresie rzutu i remisji choroby.

2.

Zasady żywienia dziecka chorego na mukowiscydozę. Prawidłowa suplementacja (enzymy, witaminy) i bilans
energetyczny.

3. Zasady żywienia dziecka z uszkodzeniem układu nerwowego ( mózgowe porażenie dziecięce).
4. Zasady żywienia dziecka w chorobach niedoborowych (niedokrwistości, krzywica).
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5. Prawidłowa dieta u dzieci z przewlekłymi zaparciami. Postępowanie prewencyjne.
6. Przygotowanie zadania na określony temat.
Samokształcenie
1. Przedstaw propozycję jadłospisu dla dziecka z zaparciami
2. Przedstaw propozycję jadłospisu dla dziecka z mukowiscydozą
3. Przedstaw zalecenia dietetyczne dla dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym

Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:
1. Krawczyński M.: Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Wydawnictwo HeipMed, Kraków 2008.
2. Pawlaczyk B.: Zarys pediatrii. PZWL, Warszawa 2005.
3. Szczygieł B.: Niedożywienie związane z chorobą.T.l. PZWL, Warszawa 2011.
4. Woś H. Staszewska - Kwak A.: Żywienie dzieci. PZWL, Warszawa2012.
5. Woynarowska B.: Profilaktyka w pediatrii. PZWL, Warszawa 2008.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne)
Rzutnik multimedialny. Laptop
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Obecność na zajęciach (wykłady, ćwiczenia)
Egzamin ustny W- 80%, U-20% - poprawne wykonanie zadania

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email): Katedra i Zakład
Pielęgniarstwa Pediatrycznego
Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących syłabus: mgr Violetta
Paździor
Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia: dr n. med. Katarzyna Dońka, dr n. med.
Agnieszka Sobolewska - Samorek, mgr Yioletta Paździor

Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia

Podpis Dziekana
PRODZIEKAN
W ydziahnNauk c Zdrowiu
Uniwersytet!
tycz go w Lublinie

KIEROWNIK
Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego
Wydziału Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr hab. n. o zdr Grażyna wanowicz-Palus

Dr hab. n. o zur. Danuta Zarzycka

Data sporządzenia sylabusa
1.07.2019
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