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DIETETYKA, niestacjonarne, I st., III rok, rok akademicki 2018/2019 
Żywienie kliniczne: choroby zakaźne, zatrucia pokarmowe 

(bez uwzględnienia bieżących zmian w rozkładzie zajęć dostępnych na stronie Dziekanatu WNoZ) 
 
 

Koordynator:  dr n. med. Grażyna Mierzwa  
e-mail: zpielgastro@cm.umk.pl ;  sekretariat tel./fax 52 36-55-148 

 
 
WYKŁADY (piątek, 16.00-19:45) KLINIKA CHORÓB NACZYŃ I CH. WEW. SU2 

Data Temat, zagadnienia prowadzący 

05.10.2018 Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej w chorobach zakaźnych przebiegają-
cych z gorączką, odwodnieniem, wymiotami, biegunką. Mikroflora przewodu po-
karmowego, znaczenie w chorobach zakaźnych przewodu pokarmowego. Zatrucia 
grzybami. Podstawowe informacje o chorobach przenoszonych przez kleszcze. 

Maria Kłopocka 

26.10.2018 Zatrucia pokarmowe u dzieci. Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego. 
Planowanie postępowania dietetycznego w przypadku chorób zakaźnych wieku 
dziecięcego.  Modyfikacje dietetyczne w przypadku wtórnego niedoboru laktazy i 
nietolerancji glutenu.  

Grażyna Mierzwa 

02.11.2018 Zakażenia wirusami hepatotropowymi. Znaczenie postepowania dietetycznego w 
ostrych i przewlekłych chorobach wirusowych i metabolicznych wątroby. HIV i 
AIDS. Zakażenie Helicobacter pylori i jego następstwa. 
Żywność, jako narzędzie broni biologicznej. Zagrożenia związane z zakażeniami 
bakteryjnymi i wirusowymi przewodu pokarmowego u kobiet ciężarnych. Biegun-
ka podróżnych. Wybrane choroby tropikalne.  

Maria Kłopocka 

11.01.2019 Aspekty żywieniowe chorób zakaźnych układu oddechowego, krążenia, układu 
moczowego, nerwowego oraz u pacjentów z obniżoną odpornością. Zakażenie 
Clostridium difficile, rozrost bakteryjny (SIBO) i grzybiczy (SIFO) w przebiegu cho-
rób przewodu pokarmowego i jego następstwa- aspekty żywieniowe. 
Zagrożenia związane z nieprawidłowym przygotowywaniem i przechowywaniem 
żywności- profilaktyka, procedury zapobiegawcze 

Maria Kłopocka 

 
 
ĆWICZENIA (sobota, 08.00-11:45) KLINIKA CHORÓB NACZYŃ I CH. WEW. SU2 

Data Temat, zagadnienia prowadzący 

17.11.2018 Profilaktyka szerzenia zakażeń w praktyce dietetyka. Wybrane aspekty żywienia w 
chorobach zakaźnych.  

Jacek Budzyński 
Beata Czerniak 

15.12.2018 Diagnostyka wybranych chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych oraz ich naj-
częstszych powikłań z uwzględnieniem metod i narzędzi (laboratoryjna, endosko-
powa, mikrobiologiczna i parazytologiczna) 

Ariel Liebert 

 
 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: Beata Wustrau, Ariel Liebert (2 grupy, 5h każda grupa- do 6 osób, podział zajęć po połowie) 
terminy zajęć (5h) proszę ustalić na pierwszych zajęciach  
 

mgr Ariel Liebert – Modyfikacja zaleceń żywieniowych w zależności od rodzaju i przebiegu zakażenia bakteryjnego, 

wirusowego i pasożytniczego, a także skuteczności prowadzonego postępowania terapeutycznego – wprowadzenie 

do studium przypadku 

mgr Beata Wustrau – Praktyczne aspekty planowania żywienia i układania jadłospisów u pacjentów z zakażeniami 

bakteryjnymi, wirusowymi i pasożytniczymi. Profilaktyka rozprzestrzeniania zakażeń 

mailto:zpielgastro@cm.umk.pl

