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3.1 U ební osnovy odborných modul  – 
povinné
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Angli tina pro nutri ní terapeuty

Andragogika

Léka ská etika

Systém pé e o zdraví a zdravotnictví: východiska, 
základní pojmy a perspektivy

Zásady edukace v ošet ovatelské praxi.

Psychologie zdraví

Sestra a stres: p íru ka pro duševní pohodu

Determinanty zdraví

Základy sociální práce

Motiva ní rozhovory: p íprava lidí ke zm n  závislého chování

Vybrané kapitoly z psychologie pro zdravotnické 
pracovníky

Právo pro zdravotnické pracovníky

Management pro zdravotníky v kostce

ízení rizik ve zdravotnických za ízeních

Sestry v nouzi: syndrom vyho ení, mobbing, bossing

Komunikace v ošet ovatelské praxi

Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvi ení

Základy managementu pro poslucha e zdravotnických obor
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Psychologie v medicín

Celiakie: úsp šná lé ba nesnášenlivosti lepku

Náuka o výžive: fyziologická a lie ebná výživa

Klinická biochemie 1. díl

Klinická biochemie: bakalá ský obor Zdravotní laborant

Potraviná ské zbožíznalství: technologie potravin

. Academy of nutrition and dietetics complete food and nutrition guide

Psychologie výživy a sociální aspekty jídla

Výživa v pediatrii

Potravinová alergie a intolerance

Dieta pro vyšší v k

Lákavá i chutná - úprava stravy u poruch polykání

Základy klinické obezitologie

Základní aspekty výživy

International dietetics and nutrition terminology (IDNT) reference manual: standardized language 
for the nutrition care process

Výživa v medicín  a dietetika

Vnit ní léka ství

Základy sportovní výživy

Dokumentace a hodnocení nutri ního stavu pacient

 Vybrané kapitoly z klinické výživy II
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Základy klinické výživy

Celiakie: víte si rady s bezlepkovou dietou?

Vybrané kapitoly z klinické výživy I

Bezlepková a bezmlé ná dieta

Bulimie: jak bojovat s p ejídáním

Mentální anorexie

Enterální a parenterální výživa

Hygiena výživy a nutri ní epidemiologie

Krause's food & the nutrition care process

Vnit ní léka ství pro neléka ské zdravotnické obory

Klinická výživa v psychiatrii: teoretické 
p edpoklady, praktická doporu ení, osobní zkušenosti

Anorexie, bulimie a psychogenní p ejídání: interdisciplinární a 
transdiagnostický pohled

Praktická diabetologie

Diabetes mellitus: onemocn ní celého organismu

Potravinové tabulky výživových hodnot: tabulky pro pacienty s fenylketonurií (PKU) a 
jinými d di nými metabolickými poruchami (DMP)

Vybrané kapitoly ošet ovatelství pro nutri ní terapeuty

Motiva ní rozhovory v praxi

Výživa hospitalizovaných pacient /klient : [pracovní postup

Fyziologie a patofyziologie výživy

Klinická dietologie
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Dietologie pro léka e, farmaceuty, 
zdravotní sestry a nutri ní terapeuty

Sou asné trendy v klinické výživ  a intenzivní metabolické pé i

Doporu ené postupy: nutri ní pé e u pacient  v 
onkologické paliativní pé i: stanovisko pracovní skupiny pro výživu eské spole nosti paliativní 
medicíny LS JEP

Dieta a nutri ní opat ení u chorob ledvin a mo ových cest

Výživa a potraviny pro zdraví

Klinická výživa v sou asné praxi

Dietetic pocket guide: adults

Výživa v intenzivní pé i

Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvi ení

Klinická dietologie a výživa

Výživa onkologických pacient .  

Lakta ní minimum pro pediatry

Vybrané kapitoly z ošet ovatelské pé e v pediatrii. 2. ást, Pé e o 
novorozence

Pé e o kriticky nemocné dít

Dít  s nadváhou a jeho problémy

Jídlo v život  dít te a adolescenta: teorie, 
výzkum, praxe

Výživa v pediatrii
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Jídelní ek kojenc  a malých d tí

Zdravá výživa malých d tí: od narození do 6 let.

Výživa v medicín  a dietetika

Výživa d tí od A do Z

Pediatrie pro neléka ské zdravotnické obory

Bulimie: jak bojovat s p ejídáním

Mentální anorexie

Enterální a parenterální výživa

Klinická pediatrie
Pediatrie

Praktická pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa

Anorexie, bulimie a psychogenní p ejídání: interdisciplinární a 
transdiagnostický pohled

Základy výživy pro stravovací provozy: školní stravování, výživové 
normy (spot ební koš), dietní stravování ve školní jídeln , zásady správné výživy, výživa d tí, 
dospívajících, sportujících d tí a adolescent , senior

Základy d tského léka ství

Dietologie pro léka e, farmaceuty, 
zdravotní sestry a nutri ní terapeuty

Klinická dietologie a výživa
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Nehodící se škrtn te. 
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o

ROS je systém spolupracujících PZS vázaných na konkrétní KOC 
 

o
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* v p ípad  žádosti o statut centra d tské onkologie 

 
 

 
 

vypsat
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