િચ ડ્ર સ યુિનવિસર્ટી

શૈક્ષિણક વષર્

કૂલ ઓફ યુિટ્રશન એ ડ હે થ

૨૦૨૧-૨૦૨૨

િડપાટર્ મે ટ ઓફ હોમ સાય સ
ગાંધીનગર
પી.જી. િડ લોમા યુિટ્રશન એ ડ ડાયટે િટક્સ
વષર્

૧

અ યાસક્રમનો પ્રકાર: ફરિજયાત

ક્રેિડટ

૪

કલાક/સ તાહ

૪

અ યાસક્રમનો કોડ: NDC 202
અ યાસક્રમનુ ં શીષર્ક: ડાયે ટ સ અને ડાયેટ કાઉ સે લગ
સેમે ટર

૨

હેત ુઓ

૧. આ કોસર્નો હેત ુ િવ ાથીર્ઓને િક્લિનકલ પોષણ અને ડાયેિટક્સના ક્ષેત્રમાં અ તન જ્ઞાન

આપવાનો છે .
૨.આ કોસર્થી િવ ાથીર્ઓને િવિવધ રોગોના વગીર્કરણ, પેથો નેિસસ, િનદાન, ઇટીઓલોજી,
લક્ષણો અને ડાયટે િટક મેનેજમે ટ િવશે વતર્માન જ્ઞાન પ્રા ત થશે.

ુ પાઠયક્રમ – સૈ ાંિતક અને પ્રાયોિગક
િવષયવ ત/
એકમ ૧

ડાયેટ ટ સની સંક પના અને

.આઈ ડસઓડરમાં ડાયેટર મેનેજમે ટ

 ડાયેિટિશયન
•

પોષણ અને આહાર િક્લિનક્સ

•

ડાયેિટિશયનનુ ં કાયર્ આધારે વગીર્કરણ

•

કાયર્ આધારે ચોક્કસ ડાયેિટિશય સની જવાબદારી

•

દદ ઓ તપાસ અને પરામશર્ન

• દદ નુ ં િશક્ષણ અને અનુકાયર્
•

ભારતીય (ઇંિડયન) ડાયેટેિટક એસોિસએશન

 પોષણ અને દવા િક્રયાપ્રિતિક્રયા: મ ૂળભ ૂત ખ્યાલ
•

દવા પર પોષણની અસર

•

પોષણ િ થિત (પોષણ તર) પર દવાની અસર

•

દવા અને દવાની િક્રયાપ્રિતિક્રયા

•

દવા અને પોષક આંતરિક્રયાઓનુ ં િક્લિનકલ મહત્ત્વ અને જોખમી પિરબળો

•



એકમ ૨

દવાના જોખમોને ઘટાડવા અને સમજણ પ ૂવર્કના ઉપયોગ માટે ની માગર્દિશર્કા

જઠરાંિત્રય રોગો અને િવકારો
•

અિતસાર

•

કબિજયાત

•

ઓઇસોફેગાઇિટસ

•

ગે ટ્રો ઓઇસોફેિજયલ િર લક્સ િડસીઝ (જીઈઆરડી)

•

િડસપેિ સયા

•

ગે ટ્રાઈટીસ (જઠરનો સોજો)

•

ડાયવિટર્

•

પે ટીક અ સર

•

માલએ સોપર્શન િસ ડ્રોમ

ુ ર િડસીઝ
લ

ગાઉટ અને ડાયા બટ ઝ મે લટસમાં આહાર યવ થાપન

 ગાઉટ
•

પ્રોટીન અને યુિરનની ભ ૂિમકા

•

ઇટીઓલોજી

•

રોગની જિટલતાઓ અને િક્લિનકલ િચ ો

•

ગાઉટમાં આહાર યવ થાપન

 ડાયા બટ સ



•

ડાયાિબટીઝ મેલીટસનો યાપ

•

ડાયાિબટીસનુ ં વગીર્કરણ અને ઇટીઓલોજી

•

રક્તશકર્ રાના સામા ય તરને અસર કરતા પિરબળો

•

િનદાન

•

ડાયાિબટીસની કો પિલકેશન

ડાયા બટ સ ંુ યવ થાપન

•

આહારનુ ં યવ થાપન

•

આહાર િવિનમયતંત્ર

•

ગ્લાયસેમીક ઇ ડેક્સ (જીઆઈ)

•

વીટનસર્: પોષક અને િબન પોષક વીટનસર્

•

આહારિવ ા – પોષક આહાર

•

કેટલાક ખા

•

પદાથ ની લાભકારક અસર: સહાયક ઉપચાર

યાયામ અને દવા

એકમ -3

કોરોનર હાટ ડસીઝ અને તે ંુ આહાર યવ થાપન



કોરોનર હાટ ડસીઝ (સી.એચ.ડ )

•



યાપ
ુ ર જોખમી પિરબળો
લ

•

ઇટીઓલોજી: કાિડર્યોવા

•

સીએચડીની પેથોિફિઝયોલોજી

સામા યત: જોવા મળતા હાટ ડસીઝ તે ંુ આહાર યવ થાપન
•

િડસિલિપડેિમયા

•

એથરો ક્લેરોિસસ: એક કોરોનરી આટર્ રી િડસીઝ

•

હાયપરટે શન (એચ.ટી.)

•

એ જીના પેક્ટોિરસ

•
•

યોકાિડર્યલ ઇ ફાક્શર્ન (MI)
ક

િ ટવ કાિડર્યાક ફેલીયર

• રુમેિટક હાટર્ િડસીઝ (RI-ID)
એકમ -૪

લીવર અને કડનીના રોગોમાં આહાર યવ થાપન





લીવર (ય ૃત) ના રોગો

•

વાયરલ હેપેટાઇિટસ પ્રકારો એ અને બી, સી, ઇ

•

લીવર િસરોિસસ

•

િહપેિટક કોમા

કડની ંુ કાય: ડાય નો ટક ટ ટ

•

સામા ય િકડની રોગો ઇટીઓલોજી અને આહાર યવ થાપન

•

િકડનીના રોગોમાં આહાર યવ થાપનના સામા ય િસ ાંત

• તી અને ક્રોિનક નેફ્રીટીસ
•

આહાર યવ થાપન

•

નેફ્રીટીક િસ ડ્રોમ

•

તી

•

ક્રોિનક રીનલ િન ફળતા (સીઆરએફ)

રીનલ િન ફળતા (એઆરએફ)

• એ ડ ટેજ રીનલ િડસીઝ, (ઇએસઆરડી) અને િકડનીમાં પથરી

•
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