
Nauczanie na odległość 
Nowe wykłady na rok akademicki  2019/2020 

Rodzaj zajęć Temat Stan przygotowań  

Dietetyka 

Historia medycyny I stopień, I rok 

Wykład Medycyna ludów pierwotnych i najstarsze cywilizacje Zgłoszony 

Wykład Medycyna Grecka Zgłoszony 

Wykład Medycyna Rzymska Zgłoszony 

Wykład Medycyna w średniowieczu Zgłoszony 

Wykład Medycyna w odrodzeniu Zgłoszony 

Wykład Medycyna w oświeceniu Zgłoszony 

Wykład Medycyna wiek XIX i XX lecie międzywojenne Zgłoszony 

Wykład Historia chirurgii  Zgłoszony 

Wykład Historia diety i kultury odżywiania część I Zgłoszony 

Wykład Historia diety i kultury odżywiania część II Zgłoszony 

Choroby metaboliczne  I stopień, II rok 

Wykład Pojęcie zdrowia. Dlaczego ludzie chorują na cukrzycę i inne 
choroby  metaboliczne? Definicja, epidemiologia, podział 
etiologiczny i diagnostyka  cukrzycy.   

Zgłoszony 

Wykład Pojęcie badania podmiotowego i przedmiotowego. Schemat 
zbierania  wywiadu i podstawowe objawy chorobowe   

Zgłoszony 

Wykład Znaczenie diety w  profilaktyce i leczeniu chorób u ludzi   Zgłoszony 

Wykład Etiologia, podział i konsekwencje otyłości. Aktualne 
standardy leczenia  dietetycznego  otyłości prostej u osób 
dorosłych.   

Zgłoszony 

Wykład Rzadkie choroby metaboliczne: podział i charakterystyka 
wybranych  jednostek  chorobowych - modyfikacja zaleceń 
dietetycznych   

Zgłoszony 

Żywienie człowieka. Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej I stopień,  II rok  

Wykład Zmiany fizjologiczne w organizmie kobiety w ciąży. Żywienie 
– postępowanie dietetyczne i stosowanie preparatów 
wielowitaminowych. 

Zgłoszony 

Wykład Przebieg ciąży u kobiet z cukrzycą- dieta, odżywianie, 
standardy postępowania i wyniki położnicze. 

Zgłoszony 

Kliniczny zarys chorób – postępowanie dietetyczne I stopień III rok 
Choroby alergiczne i zaburzenia immunologiczne. 

Wykład Immunologia przewodu pokarmowego       2 godz. Zgłoszony 

Wykład Niedobór IgA a nietolerancja pokarmowa   2 godz. Zgłoszony 

Wykład Astma oskrzelowa przewlekła i epizodyczna - objawy 
kliniczne, leczenie, rola diety  2 godz. 

Zgłoszony 

Wykład Alergiczne choroby skóry (pokrzywka, AZS) - objawy 
kliniczne, 
leczenie, rola diety 2 godz. 

Zgłoszony 

Wykład Alergiczny nieżyt nosa i zatok - objawy kliniczne, leczenie, 
rola 
diety 2 godz. 

Zgłoszony 

Wykład Wstrząs anafilaktyczny - patomechanizm, objawy kliniczne, 
leczenie 2 godz. 

Zgłoszony 
 
 
 



Informacja naukowa I stopień, III rok 

Wykład Czym jest informacja naukowa? Typy i źródła informacji 
naukowej. Obieg informacji naukowej. 2 godz. 

Zgłoszony 

Wykład Systemy wyszukiwania informacji naukowej: indeksacja, 
strategie wyszukiwania, przegląd funkcji wyszukiwarek 
informacji naukowej. 

Zgłoszony 

Wykład Krytyczna ocena wiarygodności informacji naukowej.  
Systematyczne przeglądy literatury i wytyczne. Praktyka 
oparta na dowodach.  

Zgłoszony 

Żywienie kliniczne. Żywienie w chorobach układu krążenia  II stopień, II rok 

Wykład Dieta w profilaktyce chorób układu krążenia Zgłoszony 

Wykład Znaczenie soli w diecie w chorobach układu krążenia Zgłoszony 

Wykład Otyłość i lipidy jako przyczyny miażdżycy Zgłoszony 

Wykład Znaczenie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w 
diecie w schorzeniach układu krążenia 

Zgłoszony 

LECZENIE DIETETYCZNE CHORÓB NIEZAKAŹNYCH I ŻYWIENIOWO ZALEŻNYCH II stopień, II rok 

Wykład Czynniki genetyczne a efektywność postępowania 
behawioralnego w leczeniu chorób  metabolicznych. 
Nutrigenomika  

Zgłoszony 

Wykład Badania naukowe w leczeniu dietetycznym: Medycyna 
Oparta na Faktach (EBM), zasady interpretacji wyników i 
tworzenia wytycznych  

Zgłoszony 

Wykład Najważniejsze choroby cywilizacyjne. Główne przyczyny 
śmiertelności w  społeczeństwach rozwiniętych. Podstawy 
patofizjologii najczęściej spotykanych chorób  
cywilizacyjnych.  

Zgłoszony 

Wykład Dieta a substancje o aktywności hormonalnej  (Endocrine 
discruptors)  

Zgłoszony 

Wykład Zaburzenia lipidowe: podział, patogeneza, leczenie 
niefarmakologiczne i  farmakologiczne  

Zgłoszony 

Wykład Żywność funkcjonalna oraz elementy psychodietetyki w 
chorobach metabolicznych  

Zgłoszony 

Wykład Zawartość i przyswajalność wapnia i magnezu w pokarmach i 
suplementach diety.  Znaczenie w profilaktyce chorób.   

Zgłoszony 

Wykład Rola flory bakteryjnej przewodu pokarmowego w rozwoju 
chorób cywilizacyjnych.  

Zgłoszony 

   

   

   

   

   


