ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Όπως αναγράφεται στο πρόγραµµα µαθηµάτων του 5ου εξαµήνου, το µάθηµα της Κλινικής
∆ιατροφής είναι εργαστηριακό (απαραίτητη η παρουσία όλων των φοιτητών) και θα δοθεί
από την Τρίτη 5/10/2004 µέχρι και την επόµενη Πέµπτη 14/10/2004.
Στα πλαίσια του µαθήµατος θα γίνουν τρεις δίωρες ενηµερωτικές διαλέξεις, την Τρίτη
5/10/2004 ώρα 2-4 µ.µ., την Τετάρτη 6/10/2004 και την Πέµπτη 7/10/2004, ώρα 2-4 µ.µ.
στο Αµφιθέατρο 1 της Ιατρικής Σχολής.
Την Παρασκευή 8/10/2004 το πρωί θα γίνει πρακτική άσκηση µε ασθενείς (παιδιά και
ενήλικες) για τον τρόπο εκτίµησης του επιπέδου θρέψης του ασθενούς. Η άσκηση θα
αρχίσει το πρωί της Παρασκευής στις 9:00 στο Αµφιθέατρο 1 της Ιατρικής σχολής µε µια
συνοπτική παρουσίαση του τρόπου εκτίµησης της θρέψης. Στη συνέχεια θα συγκροτηθούν
µικρές οµάδες φοιτητών στις οποίες θα γίνει η παρουσίαση των µεθόδων για την εκτίµηση
της θρέψης και η παρουσίαση των ασθενών στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. Η άσκηση θα διαρκέσει ως τη
1:30. (Οι φοιτητές παρακαλούνται να έχουν µαζί τους τις λευκές τους µπλούζες).
Η παρουσία σας στις ενηµερωτικές αυτές διαλέξεις είναι υποχρεωτική για να µπορέσετε να
συµµετάσχετε στο πρακτικό µέρος του µαθήµατος.
Το µάθηµα θα έχει τρεις κύριους στόχους:
1. Να γνωρίσετε τη διατροφή του υγιούς ανθρώπου µε τη δική σας συµµετοχή στο
πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής και διατροφής του τοµέα µας στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο. Θα γίνει αξιολόγηση του επιπέδου υγείας κάθε φοιτητή και τα
αποτελέσµατα θα δοθούν στον καθένα χωριστά σε κλειστό φάκελο.
2. Να γνωρίσετε τα προβλήµατα θρέψης παιδιών και ενηλίκων ασθενών του νοσοκοµείου
µας µε ποικίλα νοσήµατα καθώς και τη διαιτητική τους αντιµετώπιση.
3. Να γνωρίσετε τον τρόπο διάγνωσης και αντιµετώπισης προβληµάτων διατροφής της
κοινότητας (πληθυσµιακό επίπεδο), που θα γίνει µε ανάλυση και παρουσίαση των
αποτελεσµάτων της τάξης σας, τα οποία θα προκύψουν από τη συµµετοχή σας στην
Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ∆ιατροφής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορέσετε να συµµετάσχετε εποικοδοµητικά στο µάθηµα
αυτό είναι να έχετε µελετήσει και προετοιµαστεί από τις σηµειώσεις Κλινικής ∆ιατροφής*,
ιδιαίτερα στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην εκτίµηση της θρέψης του ασθενούς.
Ο Υπεύθυνος του Μαθήµατος
Αντώνης Καφάτος,
Καθηγητής
* Μπορείτε να παραλαµβάνετε τις σηµειώσεις του µαθήµατος από την αίθουσα του φωτοτυπικού (κ. Κυπαράκης) όπου θα
υπογράφετε σε κατάσταση. Η καταχώριση του ονόµατος σας σε αυτήν την κατάσταση ισοδυναµεί µε δήλωση συµµετοχής
στο µάθηµα.

