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POŁOŻNICTWO II st. stacjonarne , I rok 2017/2018 

Terapia produktami leczniczymi i środkami specjalnego przeznaczenia 

 

Koordynator:  dr hab. n. med. Jacek Budzyński 

e-mail:  jb112233@cm.umk.pl, sekretariat tel./fax  52-36-55-148  
 

 

GRUPA 1- Ćwiczenia:  60/Łukasiewicza 1 

Data Temat, zagadnienia prowadzący 

16.05.2018 
08:00- 11:45 
 
 

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, oraz 
preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne; 
Środki spożywcze uzupełniające, obejmujące produkty zbożowe przetworzone i 
inne środki spożywcze dla niemowląt i małych dzieci; środki spożywcze 
bezglutenowe. 

Grażyna Mierzwa 

23.05.2018 
08:00- 11:45 
 

Środki spożywcze wspomagające diety o ograniczonej zawartości energii, w celu 
redukcji masy ciała; środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli 
masy ciała, nutraceutyki. Dietetyczne środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia medycznego (diety standardowe, zmodyfikowane, niekompletne); 
Środki spożywcze dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów 
(cukrzyca) i tłuszczy,  nutraceutyki. 

Jacek Budzyński 

30.05.2018 
08:00- 11:45 
 

Środki spożywcze zaspokajające zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym 
wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców; Środki spożywcze niskosodowe, w 
tym sole dietetyczne o niskiej zawartości sodu lub bezsodowe; Probiotyki, 
mikrobiom jelitowy, Suplementy żywieniowe- potencjalne zagrożenia 

Maria Kłopocka 

 

 

GRUPA 2_ Ćwiczenia:  60/Łukasiewicza 1, dnia 30.05- sala 53 

Data Temat, zagadnienia prowadzący 

16.05.2018 
12:00- 15:45 
 
 

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, oraz 
preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne; Środki 
spożywcze uzupełniające, obejmujące produkty zbożowe przetworzone i inne 
środki spożywcze dla niemowląt i małych dzieci; środki spożywcze 
bezglutenowe. 

Grażyna Mierzwa 

23.05.2018 
12:00- 15:45 
 

Środki spożywcze zaspokajające zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym 
wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców; Środki spożywcze niskosodowe, w 
tym sole dietetyczne o niskiej zawartości sodu lub bezsodowe; Probiotyki, 
mikrobiom jelitowy, Suplementy żywieniowe- potencjalne zagrożenia 

Maria Kłopocka 

30.05.2018 
12:00- 15:45 
 

Środki spożywcze wspomagające diety o ograniczonej zawartości energii, w celu 
redukcji masy ciała; środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli 
masy ciała, nutraceutyki. Dietetyczne środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia medycznego (diety standardowe, zmodyfikowane, niekompletne); 
Środki spożywcze dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów 
(cukrzyca) i tłuszczy,  nutraceutyki.  

Jacek Budzyński 
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