
PYTANIA EGZAMINACYJNE – EGZAMIN DYPLOMOWY NA 

STUDIACH II STOPNIA 

 

A. PYTANIA Z ZAKRESU NAUK SPOŁECZNYCH 

 

 

1. Medycyna jako nauka społeczno-biologiczna.  

2. Sposoby rozumienia pojęcia „zdrowie” w medycynie (z uwzględnieniem negatywnej 

definicji zdrowia i jej ograniczeń oraz pozytywnej definicji zdrowia na przykładzie 

definicji WHO). 

3. Zinterpretuj definicję zdrowia wg WHO z 1948 roku oraz objaśnij jej znaczenie w 

rozwoju badań nad zdrowiem.   

4. Najważniejsze zasady etyczne badań eksperymentalnych na człowieku wg założeń Good 

Clinical Practice (GCP).  

5. Zasady informowania pacjenta.  

6. Problem świadomej zgody na badania i leczenie medyczne. 

7. Pojęcie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia w medycynie (health-related 

quality of life).  

8. Rodzaje narzędzi stosowanych do oceny jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia 

w medycynie (podaj przykłady).  

9. Pojęcie i zadania promocji zdrowia w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych.  



10. Pojęcie i zadania edukacji zdrowotnej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych.  

11. Proces starzenia się i jego składowe (starzenie biologiczne, psychologiczne i społeczne) 

oraz charakterystyka tych procesów. 

12. Komunikacja werbalna w relacji terapeutycznej: funkcje, zastosowania.  

13. Komunikacja niewerbalna w relacji terapeutycznej: funkcje, zastosowania.  

14. Kulinarne tradycje grup kulturowych i etnicznych na wybranym przykładzie.  

15. Zastosowania socjologii w zdrowiu publicznym i w promocji zdrowia.  

 

 

 

 

 

 

B. PYTANIA Z ZAKRESU DIETETYKI KLINICZNEJ I ŻYWIENIA  

W PREWENCJI CHORÓB DIETOZALEŻNYCH 

1. Miażdżyca: definicja, podstawy patogenezy, czynniki etiologiczne i najczęstsze 

manifestacje kliniczne.   

2. Żywieniowe uwarunkowania rozpowszechnienia chorób układu krążenia na 

przykładzie fińskiego Projektu Północno-karelskiego oraz spadku umieralności              

z powodu chorób układu krążenia w Polsce po roku 1991. 

3. Żywieniowe uwarunkowania czynników ryzyka choroby wieńcowej.  



4. Zasady żywienia w pierwotnej i wtórnej prewencji choroby wieńcowej według 

Standardów Polskiego Towarzystwa Dietetyki 2016 oraz wg Europejskiego 

Towarzystwa Kardiologicznego 2016 z uwzględnieniem proporcji makroskładników 

pokarmowych oraz znaczenia wybranych grup produktów spożywczych.  

5. Poziom i struktura spożycia tłuszczu w prewencji choroby wieńcowej.  

6. Zasady oceny ryzyka choroby wieńcowej przy zastosowaniu systemu SCORE.   

7. Docelowe poziomy cholesterolu LDL w prewencji choroby wieńcowej.  

8. Zasady stosowania aktywności fizycznej w prewencji choroby wieńcowej                  

wg Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2016. 

9. Dieta śródziemnomorska jako modelowy wzorzec żywienia w prewencji chorób układu 

krążenia oraz innych niezakaźnych chorób przewlekłych.  

10. Żywienie w prewencji i leczeniu nadciśnienia tętniczego wg Standardów Polskiego 

Towarzystwa Dietetyki 2016. 

11. Stan przedcukrzycowy (prediabetes) - możliwości korekty za pomocą interwencji 

dietetycznej.   

12. Żywieniowe podstawy prewencji cukrzycy typu II.  

13. Żywienie w leczeniu zespołu metabolicznego (MetS) z uwzględnieniem podstaw 

patofizjologii i kryteriów diagnostycznych zespołu metabolicznego.  



14. Standardy leczenia otyłości prostej u osób dorosłych wg stanowiska PTD 2015. 

15. Znaczenie wyników analizy składu ciała metodą bioelektrycznej impedancji (BIA) w 

postępowaniu w otyłości [obowiązują parametry: FM (Fat Mass, masa tkanki 

tłuszczowej),  FFM (Fat Free Mass – masa tkanki beztłuszczowej), SMM (Skeletal 

Muscle Mass - masa mięśni szkieletowych), ze znajomością znaczenia praktycznego 

tych parametrów].  

16. Rola żywienia w profilaktyce onkologicznej z uwzględnieniem żywieniowych 

czynników zwiększających ryzyko onkologiczne oraz żywieniowych czynników 

ochronnych.  

17. Choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa (GERD) – objawy, etiopatogeneza, 

zalecenia żywieniowe w kontekście współczesnego postępowania medycznego. 

18. Dieta szpitalna bogatoresztkowa (zastosowanie i cel diety, charakterystyka, normy). 

19. Dieta szpitalna łatwo strawna z ograniczoną zawartością tłuszczu (zastosowanie               

i cel diety, charakterystyka, normy). 

20. Dieta szpitalna o zmienionej konsystencji (zastosowanie i cel diety, charakterystyka, 

normy). 

21. Dieta szpitalna łatwo strawna bogatobiałkowa (zastosowanie i cel diety, 

charakterystyka, normy). 

22. Dieta szpitalna łatwo strawna niskobiałkowa (zastosowanie i cel diety, charakterystyka, 

normy). 



 

 

23. Dieta szpitalna o kontrowanej zawartości kwasów tłuszczowych (zastosowanie i cel 

diety, charakterystyka, normy). 

24. Dieta szpitalna z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów (zastosowanie i 

cel diety, charakterystyka, metodyka planowania diety). 

25. Dieta szpitalna płynna wzmocniona (zastosowanie i cel diety, charakterystyka, 

metodyka planowania diety). 

26. Leczenie żywieniowe – metody identyfikacji chorych z zaburzeniami odżywiania, 

algorytm wyboru drogi leczenia. 

27. Standardy leczenia żywieniowego w warunkach domowych. 

28. Postępowanie dietetyczne w okresie radio- i chemioterapii. 

29. Metodyka oceny żywienia szpitalnego. 

30. Mukowiscydoza u dzieci– objawy, etiopatogeneza, zalecenia żywieniowe. 

31. Zespół jelita drażliwego (IBS) - objawy, etiopatogeneza, zalecenia żywieniowe. 

32. Znaczenie właściwego postępowania żywieniowego w łuszczycy. 

 

 

 

 


