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Цел

Целта е студентот да се запознае со основите на диетотерапијата, како и
најновите сознанја на ова поле. Тој ќе го надополни знаењето за тераписка
примена на макро- и микронутриентите, како и одредени видови храни (нови,
функционална и органска храна).
Превентивна и тераписка примена на витамини, минерални материи, фито и
зоохемикалии кај одредени незаразни болести (кардио и цереброваскуларни,
малигни неоплазми, дијабетес мелитус, болести на дигестивен систем,
уринарниот, остеопороза), како и исхрана после хируршки зафат. Во состав на
вежбите студентот ќе се запознае со организација на клиничката исхрана, работа
на болниците и примена на клинички методи за процена на нутритивниот статус
на одделенијата и во биохемиските лаборатории како и изработка на диети за
специфични потреби на заболените.
Поставено на moodle.
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