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1999-2000 Magyar Táplálékallergia Munkaközösség tanácsadó dietetikusa
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Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Egészségtudományi
alapismeretek (BSc)

A két féléves tantárgy három nagy tudományterületen (ápolástudomány, fizioterápia, dietoterápia)
keresztülnyújt betekintést a hallgatóknak az egészségtudomány témakörébe. A tantárgy a szakképzés
céljaival összhangban dolgozza fel az egyes témaköröket. Az alapismeretek átadásának feladata olyan
elméleti ismeretek átadása, melyek megalapozzák a korszerű, multidiszciplináris szemléletű
egészségtudományi szemlélet kifejlődését. A tananyag birtokában a hallgatók képessé válnak az
egészségi állapot felmérésében részt venni, a betegségek kialakulását befolyásoló tényezők felismerni,
az ápolási folyamat lépéseinek megfelelően tevékenykedni az ellátás során. Ugyancsak a tantárgy
feladata, hogy megalapozza a hallgatók azon készségeit is, melyek a betegmegfigyelés alapján
megállapított emberi szükségletek ápolási folyamat szerinti kielégítésében alkalmazandók. A tantárgy
feladata megismertetni a hallgatót az ellátó rendszerekkel, ezek kapcsolataival, valamint a működésével
és sajátosságaival. A tárgy témái: az energia háztartás és az alapvető tápanyagok ismertetése. Az
emberi szervezet energia- és tápanyagigénye. A legfontosabb élelmiszercsoportok ismertetése és
jellemzése. A legfontosabb élelmiszercsoportok ismertetése és jellemzése. A kiegyensúlyozott
táplálkozás irányelvei különböző életkorokban és fiziológiás állapotokban. Alternatív táplálkozási módok.
A táplálkozással összefüggő krónikus betegségek megelőzése.

Gyakorlati Dietetika
(BSc)

A tantárgy feladata, hogy megismertesse a hallgatókkal a gyakoribb betegségek és betegségtípusok
kezelésében és megelőzésében alkalmazott dietoterápia lehetőségeit. Célja, hogy a hallgatók
táplálkozási és élelmezési szakemberként alkalmassá váljanak a dietoterápia önálló művelésére, egyéni
és csoportos szaktanácsadásra, a gondozó team tagjaként a dietetikai és táplálási feladatok ellátására.
A tantárgy felkészíti a hallgatót a szakmához tartozó tudományos tevékenység (pl. táplálkozási
felmérések, tudományos és ismeretterjesztő publikációk, előadások) végzésére. A tantárgy a
dietoterápia szempontjából lényeges betegségek étrendi vonatkozásait tárgyalja. A szemináriumi és
tankonyhai gyakorlatok szorosan kapcsolódnak az elméleti témakörökhöz. Tárgyalásra kerül az EDR, a
különböző étlaptervezési módszerek. A tápanyagszükséglet és tápanyagtartalom számítás
elsajátíttatása speciális étrendelemző szoftver alkalmazásával történik. Az oktatás fontos részét képezi a
diétás tanácsadás módszertana. Részletesen tárgyaljuk a tápcsatorna megbetegedéseihez kapcsolódó
diétás kezeléseket, a máj, epe, hasnyálmirigy és a vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben és
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anyagcsere elváltozásaiban alkalmazott dietoterápiát. Kitérünk továbbá a zsír-, szénhidrát- és egyéb
anyagcserezavarokkal jelentkező betegségek étrendi korrekciós lehetőségeire, a forgalomban lévő
diétás élelmiszerek, klinikai tápszerek alkalmazhatóságára. Kiemelten foglalkozunk az
élelmiszerallergiák, enzimopátiák, a coeliákia, diétájával. A tantárgy szerves részét képezi az új kutatási
eredmények, aktualitások ismertetése.

Dietoterápia (MSc) A tantárgy feladata megismertetni a hallgatókkal a dietetika alapjait, a táplálkozásterápia lehetőségeit,
gyakorlati alkalmazását a termékfejlesztés szempontjából. A hallgatók alkalmassá válnak az egyes
kórállapotoknak megfelelő élelmiszerek és étrendek összetételének meghatározására, és a speciális
diétába illeszthető termékek megítélésére. A tantárgy felkészíti őket arra, hogy a hozzájuk fordulók
esetében el tudják dönteni, kiket kell klinikai dietetikushoz, orvoshoz irányítaniuk.
A hallgatók a klinikumra alapozva sajátíthatják el a leggyakoribb táplálkozásfüggő kórképek étrendi
kezelésének alapelveit, a speciális dietetikai igényeket kielégítő élelmiszerek összetételére vonatkozó
elvárásokat. A gyakorlati foglalkozásokon konkrét étrendi menük összeállítása, elkészítése és kóstolása
mellett, számítógépes program segítségével tápanyagtartalom számítást, étrendelemzést
gyakorolhatnak.

Táplálékallergia és
Intolerancia (MSc)

A tantárgy feladata, hogy megfelelő felkészültséget adjon a táplálékallergia, illetve intolerancia
szerteágazó problémakörében való eligazodáshoz. Célja, hogy a hallgatók alkalmassá váljanak a
táplálékallergiák és –intoleranciák témájához kapcsolódóan magas szintű táplálkozástudományi kutató,
tanácsadó, egészségnevelő munkára. További célja, hogy jártas legyen az élelmiszerbiztonságot érintő
területeken, képes legyen élelmiszeripari technológiai újításokra, a táplálékallergiások részére speciális
termékek fejlesztésére, azok egészségügyi hatásainak lemérésére. A tantárgy feladata, hogy a hallgatók
elsajátítsák azokat a dietetikai ismereteket, táplálkozásterápiás lehetőségeket a táplálékallergiák
témájában, amelyek a termékfejlesztés szempontjából nélkülözhetetlenek. A hallgatók jártasságot
szereznek az élelmiszer-jogszabályozás, minőségbiztosítás területén is. A tantárgy felkészíti a hallgatót a
szakterülethez tartozó tudományos tevékenység végzésére.
A tantárgyon belül ismertetésre kerül a táplálékallergiák és intoleranciák genetikai és környezeti
tényezői, epidemiológiai adatai, patomechanizmusa. Részletesen megismerkednek a hallgatók a
táplálékallergiák tüneteivel (bőr, légzőszervi, fül-orr-gégészeti, gasztrointesztinális, generalizált), a
táplálékallergia diagnosztikájával és differenciáldiagnosztikájával. A tantárgyban bemutatjuk a jellemző
táplálékallergéneket, az allergenitás változását az élelmiszer-feldolgozás, és a konyhatechnológia
hatására. Szó esik az élelmiszercsoportokról, azok allergén tartalmáról, az élelmiszeripari
adalékanyagokról, allergénhatásukról, valamint a keresztallergénekről, a termékfejlesztés
lehetőségeiről. Bemutatjuk a Magyar Táplálékallergia és Táplálékintolerancia Adatbank működését,
valamint az európai uniós és a magyar jogszabályozás kérdéseit, a jelenleg ismert minőségbiztosítási
rendszereket, az élelmiszer biztonság kérdéseit. Foglalkozunk a témához kapcsolódó tudományos
tevékenység kérdéseivel, illetve módszertanával.

Táplálékallergiák (BSc-
választható)

A tantárgy feladata, hogy megismertesse a hallgatókkal a táplálékallergiák és táplálékintoleranciák
epidemiológiai adatait, etiológiai tényezőit, fontosabb morfológiai és funkcionális jellemzőit,
patomechanizmusait, diagnosztikáját, kezelését, valamint a kezelésében és megelőzésében alkalmazott
dietoterápia lehetőségeit. Célja, hogy a hallgatók alkalmassá váljanak a táplálékallergiák és
-intoleranciák dietoterápiájának önálló művelésére (mely magába foglalja a diétás anamnézist, valamint
egyénre szabott étrend összeállítást, és a megvalósítás korrekciós lehetőségeit), egyéni és csoportos
szaktanácsadásra, a gondozó team tagjaként a dietetikai, táplálási, és gondozási feladatok ellátására. A
tantárgy felkészíti a hallgatót a szakterülethez tartozó tudományos tevékenység (pl. táplálkozási
felmérések, tudományos és ismeretterjesztő publikációk, előadások) végzésére.
A tantárgy a dietetikusi gyakorlatban gyakran előforduló táplálékallergiák témakörét dolgozza fel
átfogóan és interdiszciplinárisan. Ismertetésre kerül a táplálékallergiák genetikai és környezeti tényezői,
epidemiológiai adatai, patomechanizmusa. A tantárgyban bemutatjuk a jellemző táplálékallergéneket,
az allergenitás változását az élelmiszer-feldolgozás, és a konyhatechnológia hatására. Szó esik az
élelmiszercsoportokról, azok allergén tartalmáról, az élelmiszeripari adalék- és idegen anyagokról,
allergénhatásukról. Részletesen megismerkednek a hallgatók a táplálékallergiák tüneteivel (bőr,
légzőszervi, fül-orr-gégészeti, gasztrointesztinális, generalizált), az allergia csecsemő- és gyermekkori
vonatkozásaival, a táplálékallergia diagnosztikájával és differenciáldiagnosztikájával, valamint az
allergiák megelőzésének lehetőségeivel. A dietoterápia kérdéseit részletesen dolgozza fel a tantárgy.
Ismertetjük a kereső étrendeket, és az elkerülő étrendeket, valamint a beteg menedzselés szakmai
kérdéseit, a tanácsadási technikákat. Bemutatjuk a Magyar Táplálékallergia és Táplálékintolerancia
Adatbank működését, valamint a jogi szabályozás kérdéseit, az élelmiszer jelölés kérdéseit.

Élelmiszer
Minőségbiztosítás (BSc-
választható)

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az élelmiszer előállítás és -forgalmazás jogi hátterét
és minőségbiztosítási rendszereit, illetve a fogyasztóvédelem kérdéseit. A tantárgy bővíti a hallgatók
ismereteit az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmének területén, valamint
képessé teszi a hallgatót az egészségnevelő feladatok ellátására is. A tantárgy felkészíti a hallgatót a
szakterülethez tartozó tudományos tevékenység (pl. tudományos és ismeretterjesztő publikációk,
előadások) végzésére.
A tantárgy az egészségügyi szakemberek gyakorlatában felmerülő élelmiszerjog, illetve élelmiszer
minőségbiztosítás témakörét átfogóan dolgozza fel. Részletesen foglalkozik az élelmiszer előállítással,
forgalmazással kapcsolatos minőségi előírásokkal az Európai Uniós harmonizáció tükrében, az
élelmiszerekről szóló hatályos jogszabályok és a Magyar Élelmiszerkönyv alapján. Bemutatásra kerülnek
a mezőgazdasági és élelmiszeripari minőségbiztosítási rendszerek, és azok főbb jellemzői. Szó esik
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részletesen a fogyasztóvédelemről, annak helyéről, szerepéről, lehetőségeiről az Európai Unióban.
Megbeszéljük a jellemző fogyasztói magatartásokat az élelmiszerek kiválasztásában, valamint az
élelmiszer ellenőrzés értékelését a különböző érdekcsoportok szemszögéből (mezőgazdaság, ipar,
kereskedelem, fogyasztó). Érintjük az élelmiszermarketing, PR alapjait, a reklám területét.

Táplálkozás és Egészség A tantárgy kitér a táplálkozási szokásokat befolyásoló tényezőkre, a kiegyensúlyozott táplálkozás
szerepére az egészségmegőrzésben valamint segítséget nyújt a táplálkozási hibákból eredő
egészségkárosító hatások felismeréséhez és felvillantja a megelőzés módjait, lehetőségeit. Bemutatja az
aktuális divatos táplálkozási irányzatokat, az egyes vallási irányzatokhoz kapcsolódó étrendi előírásokat,
és a nemzeti konyhákat, ezáltal szélesíti a hallgatókat látókörét, tájékozottságát a témában. Táplálkozás
szerepe az egészségi állapotra. Táplálkozással és tápláltsági állapottal kapcsolatos felmérések
eredményei és azok hazai és nemzetközi összehasonlítása. A hazai táplálkozási szokások jellemzői és
hibái, szerepük a krónikus, nem fertőző betegségek kialakulására.
A tudományosan megalapozott, kiegyensúlyozott táplálkozás jellemző vonásai. Különböző „divatos”
táplálkozási irányzatok, a különböző vallásokhoz kapcsolódó étrendi előírások és nemzeti konyhák
ismertetése és értékelése. Továbbá bemutatásra kerül a jogszabályban rögzített helyes fogyasztói
tájékoztatás.
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