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DIETETYKA I st. stacjonarne, II rok 2017/2018 

Podstawy profilaktyki żywieniowej 

Koordynator:  mgr Ariel Liebert,    e-mail: liebert@doktorant.umk.pl;   sekretariat tel./fax  52-36-55-148 

WYKŁADY: wtorki 08:00-10:15, ul. Świętojańska 20, sala 5  

Data Temat, zagadnienia prowadzący 

20.02.2018 Wywiad żywieniowy, badania antropometryczne, badania dodatkowe– znaczenie w 

indywidualizacji dietoprofilaktyki  Jacek Budzyński 

27.02.2018 Żywienie w profilaktyce chorób sercowo- naczyniowych, otyłości i cukrzycy. Profilaktyka, 
diagnostyka i monitorowanie skuteczności terapii niedożywienia w geriatrii Jacek Budzyński 

06.03.2018 Żywienie w profilaktyce nowotworów. Chemoprewencja nowotworów. Nieprawidłowe 
zwyczaje żywieniowe Polaków Grażyna Mierzwa 

13.03.2018 Profilaktyka niedożywienia w ciąży, okresie okołooperacyjnym, w okresie radioterapii, 
chemioterapii, po urazie oparzeniu oraz w okresie rehabilitacji. 

Maria Kłopocka 

20.03.2018 Profilaktyka chorób dietozależnych w gastroenterologii (choroby zapalne jelit, 
dysbakteriozy, wątroby, trzustki, nowotworów, próchnica), neurologii, reumatologii 
(zapalenia stawów, osteoporoza) i pediatrii (profilaktyka celiakii i alergii pokarmowych) 

Maria Kłopocka 

 

 

Ćwiczenia: grupa 1: 12:45-14:00, Kinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, SU nr 2, (IVp) 

Data temat prowadzący 

23.02.2018 Profilaktyka żywieniowa w gastroenterologii, neurologii, hematologii, reumatologii, w 
ciąży, okresie okołooperacyjnym, w okresie radioterapii, chemioterapii, po urazie 
oparzeniu oraz w okresie rehabilitacji- planowanie żywienia i prawidłowego doboru 
produktów, technik kulinarnych oraz opracowania zaleceń żywieniowych 

Ariel Liebert 

02.03.2018 Profilaktyka niedożywienia w chorobie nowotworowej u dorosłych i w pediatrii- 
planowanie żywienia i prawidłowego doboru produktów, technik kulinarnych oraz 
opracowania zaleceń żywieniowych 

Grażyna Mierzwa 

09.03.2018 dietoprofilaktyka w chorobach układu krążenia, cukrzycy, nadciśnieniu- planowanie 
żywienia i prawidłowego doboru produktów, technik kulinarnych oraz opracowania 
zaleceń żywieniowych 

Beata Wustrau 

 

Ćwiczenia- grupa 2: 14:15-15:30, Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, SU. Nr.2 (IVP) 

Data temat prowadzący 

23.02.2018 Profilaktyka żywieniowa w gastroenterologii, neurologii, hematologii, reumatologii, w 
ciąży, okresie okołooperacyjnym, w okresie radioterapii, chemioterapii, po urazie 
oparzeniu oraz w okresie rehabilitacji- planowanie żywienia i prawidłowego doboru 
produktów, technik kulinarnych oraz opracowania zaleceń żywieniowych 

Ariel Liebert 

02.03.2018 Profilaktyka niedożywienia w chorobie nowotworowej u dorosłych i w pediatrii- 
planowanie żywienia i prawidłowego doboru produktów, technik kulinarnych oraz 
opracowania zaleceń żywieniowych 

Grażyna Mierzwa 

09.03.2018 dietoprofilaktyka w chorobach układu krążenia, cukrzycy, nadciśnieniu- planowanie 
żywienia i prawidłowego doboru produktów, technik kulinarnych oraz opracowania 
zaleceń żywieniowych 

Beata Wustrau 

 

 


