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Kliniczny zarys chorób
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
żywienie człowieka i dietetyka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WBiNoZNZDS.L8B.1077.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Technologia żywności i żywienia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Barbara Woźniak-Stolarska

Pozostali prowadzący Barbara Woźniak-Stolarska, Monika Maćków

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poznanie epidemiologii, przyczyn, objawów i podstawowego leczenia chorób kwasozależnych

C2 Poznanie epidemiologii, przyczyn, objawów i podstawowego leczenia chorób jelit

C3 Poznanie epidemiologii, przyczyn, objawów i podstawowego leczenia marskości wątroby

C4 Poznanie epidemiologii, przyczyn, objawów i podstawowego leczenia zespołu metabolicznego i hiperlipidemii

C5 Poznanie epidemiologii, przyczyn, objawów i podstawowego leczenia nowotworów przewodu pokarmowego

C6 Wpływ jednostek chorobowych na stan odżywienia

C7 Algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach wewnętrznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wybrane zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii
człowieka oraz funkcjonowania organizmu człowieka
w środowisku przyrodniczym

NŻD6_P6S_WG02 Egzamin pisemny

W2 objawy i przyczyny chorób dietozależnych oraz
sposoby ich leczenia NŻD6_ P6S_WG11 Egzamin pisemny, Udział

w dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1
porozumiewać się ze specjalistami z dziedziny
żywienia człowieka i dietetyki oraz technologii
żywności z wykorzystaniem specjalistycznej
terminologii

NŻD_ P6S_UK08

Egzamin pisemny,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

U2

przygotować opracowania pisemne, wystąpienia ustne
dotyczące zagadnień z zakresu żywienia człowieka
i dietetyki, prezentować je i uzasadniać swoje
stanowisko oraz dokumentować działania związane
z zawodem dietetyka z uwzględnieniem
obowiązujących norm oraz dostępnych warunków

NŻD_ P6S_UK09, NŻD_
P6S_UU11

Egzamin pisemny,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

U3
planować ścieżkę własnego rozwoju naukowego
i zawodowego, rozumie potrzebę uczenia się przez
całe życie i aktualizowania wiedzy z wiązanej
z wykonywanym zawodem

NŻD_ P6S_UU11

Egzamin pisemny,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz
zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu

NŻD_ P6S_KK01
Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
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K2

podejmowania działań na rzecz środowiska
społecznego oraz wypełniania zobowiązań
społecznych i podkreślania miejsca zawodu dietetyka
w systemie organizacji ochrony zdrowia na poziomie
krajowym

NŻD_ P6S_KO05 Egzamin pisemny, Udział
w dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Konsultacje 12

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Udział w egzaminie 3

Ćwiczenia audytoryjne 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Otyłość i zespół metaboliczny

2. Choroby kwasozależne: zapalenie żołądka i dwunastnicy, choroba wrzodowa
żołądka i dwunastnicy, choroba rwefluksowa przełyku, dyspepsja

3. Choroby jelit: zespół jelita nadwrażliwego, choroba uchyłkowa jelita grubego,
wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna

4. Choroby wątroby i dróg żółciowych. Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki

5. Nowotwory, w tym nowotwory przewodu pokarmowgo

6. Algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach wewnętrznych.
Zaburzenia rytmu serca. Choroba wieńcowa

7. Nadciśnienie tętnicze

8. Hiperlipidemie

9. Choroby układu oddechowego

10. Choroby układu moczowego

 

Wykład

2.

1. Badania laboratoryjne w ocenie zagrożenia chorobą. Materiały do badań
laboratoryjnych.

2. Diagnostyka i prewencja  nadwagi i otyłości.

3. Diagnostyka i prewencja zaburzeń gospodarki węglowodanowej i cukrzycy.

4. Diagnostyka i prewencja zespołu metabolicznego.

5. Diagnostyka i prewencja chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego.

6. Diagnostyka i prewencja nieswoistych chorób zapalnych jelit.

7. Diagnostyka i prewencja nietolercji pokarmowych.

8. Diagnostyka i prewencja nowotworów, w tym nowotworów układu
pokarmowego.

9. Diagnostyka i prewencja  chorób wątroby, dróg żółciowych i trzustki.

10. Diagnostyka i prewencja choroby wieńcowej i zawału mięśnia sercowego.

11. Diagnostyka i prewencja nadciśnienia tętniczego.    

12. Diagnostyka i prewencja hiperlipidemii.

13. Diagnostyka i prewencja chorób układu oddechowego.

14. Diagnostyka i prewencja chorób nerek.

15. Podsumowanie i weryfikacja uzyskanych efektów kształcenia

Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, analiza przypadków, Praca w grupie, Dyskusja, Ćwiczenia, blended learning
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 60%

Ćwiczenia audytoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w dyskusji, Wykonanie ćwiczeń 40%

Wymagania wstępne
anatomia i fizjologia człowieka, fizjologia żywienia, podstawy żywienia człowieka

Literatura
Obowiązkowa

Dietetyka i żywienie kliniczne, A. Payne red. J. Chojnacki, 2013 Elsevier Urban & Partner, Wrocław1.
Kliniczny zarys Chorób wewnętrznych. Podręcznik dla studentów dietetyki, M. Cymerys, A. Rutz-Danielczak, D. Pupek-2.
Musialik, UM Poznań Wydawnictwo Poznań 2013, wyd.1
Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce. L Ostrowska, K. Orywal, E. Stefańska, PZWL 20183.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NŻD6_P6S_WG02 Absolwent zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii człowieka oraz
funkcjonowania organizmu człowieka w środowisku przyrodniczym

NŻD6_ P6S_WG11 Absolwent zna i rozumie objawy i przyczyny chorób dietozależnych oraz sposoby ich leczenia chorób w
oparciu o zidywidualizowaną dietę

NŻD_ P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz zasięgnięcia opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

NŻD_ P6S_KO05
Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego oraz wypełniania
zobowiązań społecznych i podkreślania miejsca zawodu dietetyka w systemie organizacji ochrony
zdrowia na poziomie krajowym

NŻD_ P6S_UK08 Absolwent potrafi porozumiewać się ze specjalistami z dziedziny żywienia człowieka i dietetyki oraz
technologii żywności z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii

NŻD_ P6S_UK09
Absolwent potrafi przygotować opracowania pisemne, wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z
zakresu żywienia człowieka i dietetyki, prezentować je i uzasadniać swoje stanowisko oraz
dokumentować działania związane z zawodem dietetyka, z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz
dostępnych warunków

NŻD_ P6S_UU11 Absolwent potrafi planować ścieżkę własnego rozwoju naukowego i zawodowego, rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie i aktualizowania wiedzy związanej z wykonywanym zawodem


