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Úvodní slovo
Rok 2020 byl poznamenán příchodem pandemie, která významně narušila plány nejen České asociace
nutričních terapeutů. V měsíci březnu se měla konat Členská schůze. Přáli jsme si sejít se osobně v co
nejhojnějším počtu, proto jsme připravovali zajímavý program, který se měl odehrát na půdě Masarykovy
univerzity v Brně. Členská schůze však musela být odložena a konala se až v srpnu, kdy nastala příznivější
epidemiologická situace. Řada z vás se vyjádřila k projednávaným bodům hlasováním plnou mocí,
osobně bylo přítomno 16 členů. Členská schůze byla usnášeníschopná, a tak mohla být odsouhlasena fúze
se Studentskou asociací nutričních terapeutů (SANT) a související úprava stanov. Bylo také zvoleno nové
vedení ČANT a odsouhlaseny priority a oblasti dalšího směřování ČANT.
V oblasti klinické péče je jednou z priorit implementace Metodického doporučení pro zajištění stravy
a nutriční péče do praxe. Dokument, který se po 30 letech zabývá na celonárodní úrovni nejen
nemocničními dietami, ale i celkovým systémem nutriční péče, byl publikován ve Věstníku Ministerstva
zdravotnictví č. 10/2020. Prioritou zůstává i standardizace nutriční péče, kde se podařilo vytvořit Rámcový
nutriční standard, pomůcku pro nutriční terapeuty, kteří se budou podílet na tvorbě konkrétních
nutričních standardů pro jednotlivé oblasti nutriční péče.
Dlouhodobou prioritou ČANT je oblast podnikání, ve které se povedlo získat od Ministerstva zdravotnictví
stanovisko k působení výživových poradců, v plném znění jej naleznete v příloze. Na webových stránkách
ČANT vznikl pravidelně aktualizovaný seznam ambulancí nutričních terapeutů provozovaných v režimu
OPZS (Oprávnění k poskytování zdravotních služeb). V rámci krajských výběrových řízení, ke kterým je
ČANT zvána, se maximálně snažíme podpořit vznik nových ambulancí, kde bude nutriční péče hrazena
zdravotními pojišťovnami.
Během pandemie se v plné míře projevil význam zapojení českých nutričních terapeutů do Evropy
prostřednictvím EFAD. EFAD skvěle plnil roli koordinátora vzájemného sdílení informací a zkušeností
z jednotlivých zemí z oblasti nutriční péče. Klíčové poznatky jsme v českém překladu ihned zveřejňovali
na webu ČANT a informace vhodné pro sdílení s laickou veřejností jsme poskytovali ke zveřejnění
i Ministerstvu zdravotnictví. Prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů – webu, členské
facebookové skupiny a newsletteru – jsme se vás snažili informovat o všem podstatném v průběhu celého
roku 2020.
Přelomovou událostí roku 2020 pro ČANT byla jednoznačně fúze se SANT. Pro toto uspořádání jsme získali
inspiraci ve vztahu EFAD s evropskou organizací studentů nutriční terapie ENDietS. Zaměření se na kvalitu
studia nutriční terapie a zvýšení povědomí o naší profesi jsou příklady společných cílů ČANT a SANT.
V tomto roce jsme také realizovali druhý ročník průzkumu mezi absolventy oboru nutriční terapie, s jehož
výsledky se můžete na stránkách výroční zprávy seznámit. I když je před námi ještě mnoho práce na
zkvalitňování podmínek vykonávání naší profese, stojí za to se po dokončení studia zapojit do praxe,
a přispět tak ke zlepšení výživy našich spoluobčanů.

Ivana Pražanová
Místopředsedkyně ČANT
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Členové ČANT k 31. 12. 2020
Počet členů: 143, z toho přidružených: 51 (49 st. VŠ, 2 st. VOŠ).
ženy
muži

130
13

Věk (n=115, u všech přidružených členů se věk nesledoval):
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69

68
26
16
4
1

Nejvyšší dosažené vzdělání v NT u řádných členů (n=92):
středoškolské
vyšší odborné
bakalářské
magisterské
doktorské

4
15
31
40
2

Specializace (n=143):
poruchy výživy a výměny…
výživa v těžkých stavech
výživa v komunitní péči
výživa dětí
výživa dospělých
žádná
neuvedeno

2
3
5
22
26
43
42

Kraj (n=118, u přidružených členů se kraj nesledoval):
Středočeský
Praha
Jihomoravský
Moravskoslezský

27
24
23
13

Vysočina
Královéhradecký

6
5

Ústecký
Jihočeský

4
4

Pardubický
Olomoucký

3
2

Zlínský
Liberecký

1
1

Plzeňský
Karlovarský
Slovensko

1
1

Rakousko

1

2
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Členská schůze
Pro členskou schůzi 2020 jsme ještě na začátku roku měli velké plány. Měla se konat 28. 3. 2020
v Univerzitním kampusu Bohunice v Brně a plánem bylo kromě osobního setkání členů rovněž
nabídnout odborné přednášky a workshopy na méně obvyklá témata, která na konferencích běžně
nezaznívají. Epidemiologická situace tento plán nakonec neumožnila uskutečnit.
Členská schůze se později uskutečnila 10. srpna 2020 na 3. lékařské fakultě UK v Praze. Osobně se schůze
zúčastnilo 16 členů ČANT, 30 dalších se účastnilo hlasování plnou mocí, schůze byla usnášeníschopná. Ze
stávajícího vedení byli přítomni: Dana Hrnčířová, Martina Kollerová, Martin Krobot, Ivana Pražanová
a Tereza Vágnerová.
Mezi hlavní body programu patřily fúze se Studentskou asociací nutričních terapeutů (SANT), úprava
stanov asociace, volba nového vedení a další směřování ČANT. Písemné podklady k jednotlivým bodům
programu byly členům předem dostupné na webových stránkách asociace.
Po zahájení schůze zrekapituloval Martin Krobot
nejzásadnější milníky předchozích dvou let. Následovalo
schválení fúze se SANT, kdy byly členské základně
představeny důvody pro fúzi (společné cíle obou spolků,
úleva studentům od administrativních povinností, záštita
profesní organizací aj.). Členská schůze se jednomyslně
usnesla na schválení fúze Studentské asociace nutričních
terapeutů a České asociace nutričních terapeutů
sloučením a schválila znění smlouvy o fúzi a zprávy o fúzi.
Členská schůze současně pověřila předsedu České
asociace nutričních terapeutů zajištěním nezbytných
úkonů k provedení fúze.
S fúzí se SANT vyvstala potřeba schválení nové verze stanov, které by upravovaly podmínky fungování SANT
v ČANT, jejich hospodaření, volbu koordinátora SANT apod. Z tohoto důvodu byl členské schůzi předložen
návrh úprav stanov, který členská schůze schválila. Do stanov byly mimo jiné zapracovány změny týkající
se (i) možnosti svolání distanční členské schůze pro případ nutnosti formálního schvalování bez potřeby
fyzického setkání, (ii) volebního řádu zajišťujícího do budoucna transparentnost a férovost výběru vedení.
Stanovy nově odkazují na tři dokumenty schvalované samostatně Výkonným výborem, jmenovitě na
pravidla fungování SANT v rámci ČANT, jednací řád distanční členské schůze a volební řád.
Když se blížilo výročí dvouleté existence ČANT a s ním
i konec funkčního období členů vedení ČANT,
v newsletteru rozesílaném 10. února 2020 vyzvalo stávající
vedení asociace své členy k zapojení se do nového vedení
ČANT. Díky této výzvě se povedlo nahradit uvolněná místa
pro kandidáty do vedení asociace.
Vzhledem k tomu, že 3. 4. 2020 vypršely mandáty
aktuálního vedení ČANT, které prozatímně vedlo asociaci
na základě lex COVID, došlo k volbě nového vedení.
Členské schůzi bylo představeno 8 kandidátů (Marcela
Floriánková, Dana Hrnčířová, Martina Karbanová, Martina
Kollerová, Martin Krobot, Ivana Kušniariková, Ivana
Pražanová, Tereza Vágnerová) na 8 volných pozic ve vedení ČANT, které členská schůze zvolila do
Výkonného výboru a Kontrolní komise a které současně pověřila rozdělením funkcí ve Výkonném výboru
a Kontrolní komisi. Poté členská schůze zvolila předsedou ČANT Martina Krobota.
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Posledním bodem programu schůze bylo představení cílů do dalšího období. Mezi hlavní oblasti, kterým
by se ČANT chtěl věnovat v následujících letech bylo zahrnuto následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

klinická péče: implementace metodického doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče do praxe,
standardizace nutriční péče, výzkum efektivity nutriční péče
legislativa: kompetence NT, výkony, specializační vzdělávání, uplatnění v Evropě
podnikání: definice zdravotní služby, smlouvy s pojišťovnami
péče o členy: širší nabídka informací pro členy na webu, tvorba členské sekce
komunikace: sociální sítě, newsletter
sociální služby: postavení NT v soc. službách a zakotvení profese do připravovaného zákona
o sociálních službách.

Členská schůze byla zakončena poděkováním všem, kteří se aktivně zapojují do činnosti ČANT, a umožňují
tak vše, co ČANT aktuálně vykonává. Zároveň proběhla výzva k aktivnímu zapojení dalších členů, jelikož
veškeré aktivity, které ČANT vykonává, jsou možné jen díky časové investici ze strany členů ČANT.

Hospodaření ČANT v roce 2020
Zůstatek z r. 2019

Příjmy 2020

72 841,76 Kč

Členské příspěvky

Výdaje 2020

43 708,66 Kč Webhosting

DPG prodej

780,00 Kč Účetní

Úrok

10,35 Kč Doména cant.cz
Srážková daň z úroků
Výroční zpráva - tisk
Občerstvení

44 499,01 Kč
117 340,77 Kč

Půjčka (knihy)
Neprodané knihy:

Zůstatek 2020

711,48 Kč
2 500,00 Kč
325,49 Kč
1,97 Kč
8 954,00 Kč
1 935,54 Kč

14 428,48 Kč
102 912,29 Kč

70 736,90 Kč
110 ks za 700,-Kč

77 000,00 Kč
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Vedení ČANT
10. 8. 2020 bylo na členské schůzi České asociace nutričních terapeutů zvoleno nové vedení. Předsedou byl
zvolen Martin Krobot, místopředsedkyní Ivana Pražanová.

Mgr. Martin Krobot
Předseda ČANT
Asistent a doktorand Ústavu
ochrany
a
podpory
zdraví
Lékařské
fakulty
Masarykovy
univerzity; zde rovněž absolvent bakalářského
a magisterského studia nutriční terapie. Snaží se
o narovnání podnikatelského prostředí v oblasti
výživy a o zvýšení kvality vzdělávání nutričních
terapeutů. Jeho cílem je posílení pozice nutričních
terapeutů u pojišťoven, ministerstva zdravotnictví
a dalších významných místech a rovněž na řešení
otázky výživových poradců bez patřičného vzdělání.
Mgr. et Mgr. Martina Kollerová
Členka výkonného výboru
Ambulantní a klinická nutriční
terapeutka Fakultní Thomayerovy
nemocnice v Praze. Absolventka
bakalářského
oboru
Nutriční
terapeut
a navazujícího magisterského oboru Nutriční
specialista na 1. LF UK v Praze a Fakulty
managementu UK v Bratislavě. Její cílem je šíření
vědecky
podložených
informací
o
výživě
srozumitelnou formou do praxe nutričních
terapeutů a mezi pacienty a širokou veřejnost.
Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.
Členka výkonného výboru
Odborná asistentka na 3. lékařské
fakultě
Univerzity
Karlovy
a ambulantní nutriční terapeutka
se
zaměřením
na
potravinové
alergie
a nesnášenlivosti. Absolventka Lékařské fakulty
Masarykovy Univerzity Brně (odborná způsobilost
Nutriční terapeut) a doktorského studijního
programu Preventivní medicína na 3. lékařské
fakultě UK. Usiluje o zvýšení nutriční gramotnosti
odborné i laické veřejnosti.
Mgr. Bc. Martina Karbanová
Členka kontrolní komise
Vystudovala nutriční terapii na 1. LF
UK a navazující magisterský obor
na LF MUNI v Brně. V současné
době studuje doktorské studium na 1. LF UK v oboru
Fyziologie a patofyziologie člověka. Věnuje se výuce
studentů, přednáškové a publikační činnosti.
Aktuálně pracuje na LF MUNI Brno a v soukromé
praxi. Věnuje se standardizaci nutriční péče,
propojení teorie s praxí a propojení s odbornými
společnostmi.
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Mgr. Ing. Ivana Pražanová
Místopředsedkyně ČANT
Klinická a ambulantní nutriční
terapeutka Fakultní Thomayerovy
nemocnice v Praze. Absolventka
Fakulty potravinářské a biochemické technologie
VŠCHT v Praze, bakalářského oboru Nutriční
terapeut a magisterského oboru Nutriční specialista
na 1. LF UK v Praze. Prosazuje nutriční terapii
podloženou vědeckými důkazy. V ČANT se soustředí
na zprostředkování zkušeností z našeho oboru ze
zahraničí a na zvýšení dostupnosti odborné nutriční
péče pro širokou veřejnost.
Mgr. Ing. Tereza Vágnerová
Členka výkonného výboru
Odborná asistentka a nutriční
terapeutka Geriatrické kliniky,
Lůžek včasné rehabilitace iktového
centra a Ambulance nutriční péče VFN a 1. LF UK.
Absolventka 1. LF UK v bakalářském oboru Nutriční
terapeut, magisterském oboru Nutriční specialista
a Fakulty agrobiologie potravinových a přírodních
zdrojů
ČZU
v Praze.
Doktorand
programu
Preventivní medicína na 1. LF UK. Věnuje se výzkumu
v oblasti geriatrické výživy a nutriční biochemie.
Mgr. Ivana Kušniariková
Předsedkyně kontrolní komise
Vedoucí Oddělení léčebné výživy
Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské
fakultní
nemocnice
Praha,
aktuálně
na
MD.
Absolventka bakalářského oboru Nutriční terapeut
a magisterského oboru Nutriční specialista na
1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Propojuje nutriční terapii založenou na důkazech
s každodenní praxí klinických, ambulantních
i provozních nutričních terapeutů.
Mgr. Marcela Floriánková
Členka kontrolní komise
Odborná
asistentka
a postgraduální studentka na 1. LF
UK a klinická nutriční terapeutka
na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN
v Praze. Absolventka bakalářského a magisterského
programu
Výživa
člověka
lékařské
fakulty
Masarykovy Univerzity Brně (odborná způsobilost
Nutriční terapeut). Věnuje se péči o pacienty
s dědičnými poruchami metabolismu a výzkumu
metabolických procesů u poruch příjmu potravy.
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SANT
Studentská asociace nutričních terapeutů (SANT) vznikla v roce 2016 jako
seskupení aktivních studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za účelem
posílení jejich hlasu jak na fakultě, tak v Brně samotném. Od té doby SANTem
prošlo několik desítek studentů nejen LF MUNI, ale také 1. lékařské fakulty UK,
jejichž společným cílem bylo zasadit se o zkvalitnění studia nutriční terapie
a o zvýšení povědomí o profesi nutričního terapeuta jak mezi ostatními studenty,
tak mezi veřejností.
Tyto cíle jsou pro SANT i ČANT společné. Aby tedy studentům ubyla administrativa spojená s vedením
asociace a zároveň získali zaštítění profesní organizace, rozhodli se členové SANT a ČANT v srpnu 2020
pro fúzi těchto dvou asociací. Studenti jsou tak nyní již přidruženými členy České asociace nutričních
terapeutů, nicméně značka SANT byla pro svou známost zachována.
Po spojení ČANT a SANT bylo zapotřebí vybrat Koordinátora SANT, který v souladu
se stanovami povede studentskou část ČANT dále a pomůže dalším studentům
naplno rozvíjet jejich aktivity. Novým koordinátorem SANT byl zvolen Michael
Kulhánek z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, student 1. ročníku bakalářského
programu Nutriční terapie, jehož vizí je sjednocovat studenty napříč ročníky
a pracovišti.
Česká asociace nutričních terapeutů se snaží být studentům v jejich aktivitách co nejvíce nápomocná
a společně usilují o co největší aktivizaci studentů na všech institucích, které vzdělávají budoucí nutriční
terapeuty.
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EFAD
Covidový rok 2020 byl velkou výzvou pro
zdravotníky, včetně nutričních terapeutů. EFAD
skvěle plnil roli koordinátora vzájemného sdílení
informací a zkušeností z jednotlivých zemí
z oblasti nutriční péče. Sledovali jsme nové
poznatky, ty klíčové překládali a ihned
zveřejňovali na webu ČANT. Informace vhodné
pro sdílení s laickou veřejností jsme poskytovali
Ministerstvu zdravotnictví pro zveřejnění na
webu koronavirus.mzcr.cz. Přehledně jsme
zpracovali také překlad doporučení WHO pro
výživu a pohybovou aktivitu v karanténě,
Valná hromada EFAD se konala virtuálně dne 24. 10. 2020, prezentace byly živě
streamovány z holandského studia ve Veldhovenu. ČANT na Valné hromadě
reprezentovali Martin Krobot a Ivana Pražanová. Úvodní prezentace přednesli vzácní
hosté: Hans Kluge, ředitel WHO pro Evropu, Stella Kyriakides, evropská komisařka pro
oblast zdraví a bezpečnost potravin, která představila strategii „Z farmy na vidličku“,
Rocco Barazzoni, předseda ESPEN, a Nathalie Farpour-Lambert, prezidentka EASO,
která se zaměřila na významnou roli nutričních terapeutů v péči o pacienty s obezitou.
Jednohlasně byly přijaty tři dokumenty: Stanovisko k významu řízení výstupů v dietologii, Principy
transparentní spolupráce se soukromým sektorem a Fakta o praxi a výzkumu. Také byla zvolena nová
předsedkyně výboru pro vědu a praxi založenou na důkazech Dr. Sharleen O’Reilly.

The Kompass Nutrition & Dietetics
V roce 2020 vznikl nový odborný časopis EFAD pod názvem The Kompass Nutrition & Dietetics, jehož
první číslo vyšlo na začátku roku 2021. ČANT poslala krátký příspěvek do jeho části Kaleidoscope o tom, že
po 29 letech vyšlo v ČR Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče ve zdravotnických
zařízeních, které vůbec poprvé obsahuje i kapitoly o systematické nutriční péči.
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Metodické doporučení pro
zajištění stravy a nutriční péče
Členové ČANT, Ivana Pražanová, Lucie Růžičková, Martina Karbanová
a Martin Krobot, jsou spoluautoři Metodického doporučení pro zajištění
stravy a nutriční péče, které dne 30. 9. 2020 vyšlo ve Věstníku Ministerstva
zdravotnictví č. 10/2020. Z iniciativy ministra zdravotnictví Adama
Vojtěcha vznikl dokument, který se po 29 let dlouhé pauze zabývá
nemocničním stravováním a vůbec poprvé nutriční péčí ve
zdravotnických zařízeních.
Cílem dokumentu bylo zjednodušit a zpřehlednit nemocniční diety a upozornit na význam začlenění diet
do celkového systému nutriční péče. Začlenění dvou základních diet do stávajícího dietního systému bylo
pilotně realizováno ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde se nová dieta 3 FIT zohledňující výživová
doporučení stala oblíbenou jak mezi pacienty, tak zaměstnanci.

Ze zdravotnictví také do školství
ČANT v roce 2020 navázal spolupráci se Státním zdravotním ústavem, který se dlouhodobě zabývá
zvýšením kvality školního stravování. Motivací je využití synergie v práci na zkvalitnění českého
institucionálního stravování.

Podnikání nutričních terapeutů
ČANT dlouhodobě usiluje o narovnání podnikatelského prostředí v oblasti výživy. Nutriční terapeuti totiž
často podnikají na základě živnostenského oprávnění, což z nich před zákonem činí výživové poradce,
kteří správně nesmějí pracovat s nemocnými pacienty. V období covidové pandemie navíc museli své
služby uzavřít na rozdíl od kolegů, kteří pracovali v režimu zdravotnického zařízení na základě oprávnění
k poskytování zdravotních služeb (OPZS). Kde jsme se v této oblasti zejména angažovali?
1.

Sestavili jsme seznam aktuálně provozovaných ambulancí nutričních terapeutů.
Jedním z cílů ČANT je propagovat OPZS jako legislativně správnou formu podnikání zdravotnických
pracovníků, tedy i nutričních terapeutů. Dokončili jsme tedy oslovování aktuálně provozovaných
ambulancí s nabídkou dobrovolného zápisu do seznamu na našich webových stránkách.
2. Seznam ambulancí provozovaných v režimu OPZS průběžně aktualizujeme a bude nadále
otevřený k zápisu novým ambulancím v sekci „Pro veřejnost“ na webových stránkách ČANT.
3. Ke spolupráci jsme oslovili Koalici pro zdraví. Nutriční terapeuti v soukromých ambulancích bývají
stále neúspěšní v žádostech o smlouvy s pojišťovnami. V této záležitosti jsme se snažili kontaktovat
Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, po počátečním neúspěchu jsme pak navázali kontakt s Koalicí pro
zdraví zastřešující pacientské organizace, která nás v tomto úsilí podporuje.
4. Získali jsme stanovisko Ministerstva zdravotnictví k poskytování nutričního poradenství.
Ministerstvo zdravotnictví ve svém stanovisku z 20. 11. 2020 velmi jasně definuje, kam sahají
kompetence výživových poradců (a nutričních terapeutů) pracujících v rámci živnostenského
oprávnění a v jakých situacích je již zapotřebí nutričního terapeuta pracujícího na základě OPZS. Toto
stanovisko, které vyjasnilo, kdy se již nutriční intervence považují za zdravotní služby, naleznete
v příloze výroční zprávy.

ČANT dlouhodobě usiluje o to, aby v režimu OPZS podnikalo co nejvíce nutričních terapeutů, ze kterých
tak budou ze zákonného pohledu plnohodnotní zdravotníci. V roce 2021 bychom proto rádi připravili
manuál, který nutriční terapeuty provede procesem žádosti o OPZS krok po kroku.
© Česká asociace nutričních terapeutů, z. s.
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Standardizace nutriční péče
Rámcový nutriční standard
V rámci činnosti Pracovní skupiny pro standardizaci vznikl Rámcový nutriční standard (RNS). RNS vznikl
za účelem rámcového sjednocení náplně budoucích nutričních standardů a je určen pro nutriční
terapeuty tvořící nutriční standardy v každé jednotlivé oblasti nutriční péče. Předkládaný dokument
popisuje 3 úrovně standardizačních materiálů dle cílové skupiny.
1. expertní úroveň pro komunikaci s odbornými společnostmi, plátci zdravotní péče
Tento typ standardu slouží zejména jako podklad pro komunikaci a spolupráci s odbornými lékařskými
i nelékařskými společnostmi a jako podklad pro argumentaci efektivity nutriční péče poskytované v dané
oblasti. Představuje doporučené postupy určené a využitelné pro nutriční terapeuty (případně i lékaře)
specializující se na danou problematiku, v ojedinělých případech může sloužit i jednotlivcům z jiných
sektorů zdravotnické péče. Je v něm kladen důraz na využívání odborné, recentní a evidence-based
literatury.
2. praktická úroveň pro nutriční terapeuty i lékaře
Cílem 2. praktické úrovně je poskytnout nutričním terapeutům praktické postupy a návody pro práci
s pacienty.
3. edukační úroveň pro pacienty
Materiály 3. edukační úrovně hledí směrem k pacientovi a mají za cíl poskytnout odborně podložené
edukační materiály pro konkrétní pacienty, které mohou NT a lékaři využít ve své každodenní praxi.

Vznik Pracovní skupiny Sociální služby
V roce 2020 jsme založili Pracovní skupinu (PS) pro nutriční péči v sociálních službách a stanovili si
krátkodobé i dlouhodobé cíle. Vedoucí PS se stala Gabriela Mencová, nutriční terapeutka Domova pro
seniory Zastávka, p. o., dalšími členy se pak stali Jan Hutař, nutriční terapeut a vedoucí stravovacího provozu
v Nemocnici Nové Město na Moravě, p. o., Marek Křibík, manažer domácí a rezidenční péče ve společnosti
Nutricia, a. s. a Tereza Vágnerová, nutriční terapeutka Oddělení nutričních terapeutů a odborná asistentka
Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Pracovní skupina si předsevzala zlepšit dostupnost nutričních
terapeutů v zařízeních sociálních služeb a sjednotit plošně kvalitu poskytované nutriční péče
a stravovacích služeb ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS JEP.

Pracovní skupina Geriatrie
Po úspěšném navázání spolupráce s Českou geriatrickou a gerontologickou společností ČLS JEP v únoru
2019 vznikl návazný Standard nutriční péče v Geriatrii a gerontologii – Nutriční proces a screening. Autory
aktuálního standardu jsou Tereza Vágnerová a Ivana Kušniariková. Zástupci ČANT byli také vyzvání
k prezentaci postupu standardizace v nutriční péče na 26. gerontologickém kongresu v Hradci Králové,
11.-12. 11. 2020. Dalším v pořadí je komplexní standard zabývající se nutriční problematikou sarkopenie
a geriatrické křehkosti.

Pracovní skupina Obezitologie
V rámci dlouhodobého plnění strategických cílů ČANT, jako je např. péče o odbornost svých členů,
začlenění nutriční péče do léčebných standardů a postupů nebo také zlepšení dostupnosti správné
nutriční péče, vznikla Obezitologická skupina sdružující nutriční terapeuty se zájmem aktivně se podílet
na činnostech vedoucích ke zvyšování úrovně poskytované nutriční péče v obezitologii. Pracovní skupina
zahájila svoji činnost přípravou Nutričního standardu v obezitologii. Členkami skupiny se staly Michaela
Slámová, Jitka Laštovičková, Zuzana Arnoštová a Martina Karbanová.

© Česká asociace nutričních terapeutů, z. s.
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Spolupráce
APNP
Od roku 2019 je ČANT aktivním členem Aliance pro nutriční péči, o. p. s., platformy pro spolupráci s cílem
zlepšit nutriční péči v České republice. Společně s partnery platformy, kterými jsou Společnost klinické
výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP (SKVIMP), Asociace výrobců klinické výživy (AVKV) a SNT ČAS,
spolupracovala ČANT v roce 2020 především na Metodickém doporučení pro zajištění stravy a nutriční
péče. Na pravidelných zasedáních správní a dozorčí rady aliance, které se v roce 2020 přenesly do online
prostředí, se kromě naplňování dlouhodobých cílů aliance řešila plánovaná pilotní kampaň Malnutrition
Awareness Week v České republice. Její premiérový ročník v naší zemi se nakonec kvůli zhoršení
epidemiologické situace na podzim 2020 musel o rok odložit.
Díky partnerství v APNP jsme členům ČANT i návštěvníkům webu www.cant.cz zprostředkovali v průběhu
roku 2020 dva webináře: Chirurgický pacient a výživa a druhý Význam vitaminů a stopových prvků ve stáří.
Také jsme s ostatními partnery aliance v květnu po stabilizaci epidemiologické situace, a především
zajištění dostupnosti ochranných pomůcek, vyzývali pacienty k návratu
k pravidelným kontrolám a preventivním vyšetřením u svého lékaře
a varovali je před riziky spojenými se zhoršením nutričního stavu.

European Ageing Network Pracovní skupina pro výživu
European Ageing Network (EAN) sdružuje více než 10 000 organizací z 25 evropských zemí, které pečují
o více než 1 milion evropských seniorů. Vizí a misí EAN je zvyšovat kvalitu života seniorů poskytováním
kvalitního bydlení, služeb a péče. Sídlo EAN je v ČR, Prezidentem je Ing. Jiří Horecký.
České asociaci nutričních terapeutů byla nabídnuta účast v pracovní
skupině EAN zaměřené na výživu, jejímž cílem je vypracovat jednotné
doporučení nutriční péče pro organizace sdružené v EAN. ČANT
v pracovní skupině pro výživu reprezentuje Ivana Pražanová.

Potravinářská komora ČR
V listopadu 2020 se ČANT stala členem České technologické platformy pro
potraviny a působí ve Výboru pro výživovou politiku Platformy pro reformulace
Potravinářské komory ČR. Záhy po vstupu ČANT spolupracovala na textech pro
webovou stránku databáze reformulovaných potravin, která by měla být brzy
zpřístupněna veřejnosti. Spotřebitelé se díky této webové stránce dozví, u kterých
výrobků bylo upraveno složení ve prospěch zdravého životního stylu.

© Česká asociace nutričních terapeutů, z. s.
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Průzkum mezi absolventy
V roce 2020 jsme již podruhé oslovili studenty posledních ročníků oboru nutriční terapie jak z univerzit,
tak z vyšších odborných škol, aby se zapojili do online dotazníkového šetření, které probíhalo 4. 5.-18. 7.
2020. Průzkumu se zúčastnilo celkem 81 studenů ze 7 zapojených škol. Cílem bylo zmapovat motivace
pro volbu studia nutriční terapie, dále zjistit, jak náplň a kvalita výuky vedly k rozdílné úrovni spokojenosti
se studiem a jak ovlivnily volbu zaměstnání absolventů, také prozkoumat, jaká část absolventů odchází
z oboru pryč a jaké mají důvody, a v neposlední řadě podchytit absolventy a seznámit je s posláním ČANT
a nabídnout jim možnost členství v asociaci. Výsledky jsme shrnuli do 5 hlavních závěrů:
1.

Studenti vstupují do oboru nutriční terapie s tou nejlepší motivací, jaká může pro náš obor
existovat. Nejčastěji uváděným důvodem pro výběr oboru NT je zájem o výživu a druhým
přesvědčení o významu výživy v prevenci a léčbě nemocí. Studenti, kteří vstupují do oboru
z přesvědčení o významu výživy v prevenci a léčbě nemocí, hodnotí svou připravenost do praxe na
konci studia lépe než ti, co do oboru vstupují s jinou primární motivací. Výběr konkrétní formy
studia/školy je řízen častěji imageovými atributy než těmi praktickými. Nejvíce rozhoduje prestiž
vzdělávací instituce. Z pohledu prestiže instituce při výběru konkrétní školy vede Masarykova univerzita
v Brně. Mezi absolventy magisterského oboru vítězí 1. LF UK. S rostoucím stupněm vzdělávání vzrůstá
význam atraktivity studijního programu.

2. Na výkon povolání se cítilo připraveno
pouze 43,2 % dotázaných absolventů.
Nedostatečná kvalita a náplň praxe ve
zdravotnických
zařízeních
je
nejzásadnějším důvodem subjektivního
vnímání nepřipravenosti na výkon povolání
NT a tato příčina nepřipravenosti sílí
s rostoucím stupněm vzdělání. Nadpoloviční
většina
dotázaných
uvedla
také
nedostatečný rozsah výuky o výživě
a dietologii, chybějící teoretickou přípravu na
reálné situace v praxi a nízkou úroveň
praktické výuky. Zajímal nás také opačný
pohled, a to důvody dostačující připravenosti
do praxe – mezi těmi vítězí dostatečný rozsah
výuky o výživě a dietologii, druhý nejčastěji
uváděný důvod byla dostatečná znalost patofyziologie onemocnění, třetí dobrá úroveň výuky
medicínských předmětů. Převládající nedostatečná připravenost na výkon povolání u dotázaných
absolventů pravděpodobně také vede k tomu, že až 2/3 plánují dále studovat.
3. Podíl absolventů, kteří plánují pokračovat ve studiu v oboru NT meziročně klesl z téměř poloviny
v roce 2019 na něco přes třetinu v roce 2020. Rostoucí podíl studentů volí jiný obor studia, protože
vnímají příležitosti uplatnění v oboru NT za nedostatečné, nabyté vědomosti ze studia v praxi
neuplatnitelné, kompetence a odměňování NT v praxi za nedostatečné. V roce 2020 plánovalo
pokračovat ve studiu v oboru NT 36 % respondentů a mimo obor 32 %, kde u VŠ studentů převládají
obory s výživou úzce související a u studentů VOŠ obory, které se od výživy více odchylují. Pokud se
absolventi oboru NT rozhodnou pokračovat ve studiu v jiném oboru, nejčastěji to bývá technologie
potravin. Nejčastějším uváděným důvodem pro změnu oboru studia je zájem o rozšíření znalostí
v jiném oboru. Pokud sečteme ostatní důvody změny oboru, dostáváme velmi negativní obraz vnímání
oboru NT: absolvent má nedostatečné možnosti uplatnit se jako NT, v ZZ jsou pracovní pozice pro NT
nedostupné, postavení a kompetence v praxi neodpovídají náplni studia a ani platové ohodnocení
není odpovídající náročnosti studia. Třetina studentů již v průběhu studia usoudí, že možnosti uplatnit
se jako nutriční terapeut jsou v praxi velmi vzdálené ve srovnání s představami o našem povolání.

© Česká asociace nutričních terapeutů, z. s.
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4. Podíl absolventů, kteří již neplánují studovat a chtějí pracovat v oboru NT, meziročně také klesl
z téměř 90 % v roce 2019 na 77 % v roce 2020. Rostoucí podíl absolventů, kteří odchází z oboru
NT, uvádí jako hlavní důvod nízké platové ohodnocení a nedostatečné kompetence NT
neodpovídající náplni studia. V oboru zůstává největší podíl absolventů bakalářského studia (82 %)
a pak magisterského (80 %). V absolutním počtu to byli právě absolventi Mgr. oboru, kteří v největším
počtu plánovali vstoupit do praxe NT. Nejčastěji uváděným důvodem absolventů pro odchod z oboru
NT je nízké platové ohodnocení nutričních terapeutů. Mezi další závažné důvody nesetrvání v oboru
patří absolventy vnímané postavení a kompetence NT v praxi.
5. Největší a v meziročním srovnání významně rostoucí podíl absolventů vidí svoji budoucnost ve
vlastní soukromé ambulanci (76 %). Ze specializací vede obezitologie, mezi obory s rostoucí
atraktivitou patří diabetologie a pediatrie. Výběr zaměstnání ovlivňuje zejména finanční
ohodnocení. Do soukromé praxe to nejvíce táhne absolventy magisterského oboru. Práce ve veřejném
zdravotnickém zařízení má stabilní přitažlivost pro absolventy všech typů vzdělávacích institucí.
Nejatraktivnější oblastí nutriční terapie je dle názoru absolventů práce v ambulanci (uvedlo 76 %
dotázaných). V ambulantním provozu si přejí pracovat zejména absolventi magisterského stupně
vzdělání. Finanční ohodnocení se mezi faktory, které ovlivňují výběr zaměstnání, posunulo v roce 2020
na první místo a bylo uvedeno častěji než mezilidské vztahy, které ještě v roce 2019 dominovaly mezi
rozhodujícími kritérii. Mezi VŠ vzdělanými absolventy se častěji řadí mezi rozhodující faktory kolektiv
a mezilidské vztahy, finanční ohodnocení, možnost se dále vzdělávat, praktické zkušenosti a jistota
pracovního místa. VOŠ absolventi chtějí ve větší míře uplatnit získané vzdělání a početně hlasovali také
pro tyto faktory: zajímavá práce, kolektiv, mezilidské vztahy, ohodnocení.

© Česká asociace nutričních terapeutů, z. s.
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Pravidelné aktivity ČANT
Webové stránky a Newsletter
V roce 2020 jsme webové stránky www.cant.cz průběžně aktualizovali. V návaznosti na pandemickou
situaci jsme přidali i větší samostatnou část webu věnovanou doporučením WHO k výživě a také
k fyzické aktivitě během karantény. Na překladu těchto i dalších doporučení, které jsme na jaře 2020
v souvislosti s Covid-19 přinesli, se spolupodíleli členové ČANT. Do části vzdělávání jsme v roce 2020 přidali
překlad návodu Examine.com: Jak číst vědecké studie. Praktickou pomůcku přeložila Tereza Vágnerová.
Na webu nadále pravidelně informujeme o pracovních příležitostech pro nutriční terapeuty; pokud
hledáte někoho na vaše pracoviště, napište na e-mail prace@cant.cz a nabídku zdarma zveřejníme. Také
pokračujeme ve vytváření seznamu ambulancí nutričních terapeutů, které jsou provozované na základě
oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Počet ambulancí v seznamu vzrostl k 31. 12. 2020 o 10 na 31.
V roce 2020 jsme pokračovali s rozesíláním newsletteru Novinky z ČANT,
který aktuálně odebírá již bezmála 300 osob, tedy nejen členové ČANT!
Dohromady v šesti newsletterech jsme se snažili shrnout aktuální dění
nejen v ČANT, ale obecně v nutriční terapii, upozornit na zajímavé
vzdělávací akce či shrnout aktuální nabídky práce.
Rádi bychom vyzvali všechny nutriční terapeuty, ale i další odborníky, aby
s námi v případě zájmu sdíleli informace, které by prostřednictvím
newsletteru rádi rozšířili mezi ostatní. Součástí newsletteru bývají
následující sekce: novinky a události v oboru a v ČANT, kalendář akcí –
konference, semináře a další, vzdělávání – nové doporučené postupy,
webináře a další, nové publikace, nabídky práce pro nutriční terapeuty.

Účast na konferencích a workshopech
Kongres SKVIMP
V září 2020 se v Novém Adalbertinu v Hradci Králové konal již XXXVI. ročník
kongresu SKVIMP. Už podruhé zde ČANT měl vlastní stolek a blok přednášek.
I přes mimořádnou epidemiologickou situaci byly z odborného hlediska
všechny dny kongresu nabité zajímavými příspěvky. Blok konference
organizovaný naší asociací se stal jedním z nejvíce navštívených úseků
programu, čehož si velice vážíme. Významnou část vědeckého programu
tvořily příspěvky nutričních terapeutů, mezi kterými bylo 8 členů ČANT. V rámci
přednášek bylo představeno Metodické doporučení pro zajištění stravy
a nutriční péče vytvořené zástupci ČANT a SKVIMP ve spolupráci s MZ ČR.
Členové ČANT vystoupili aktivně na konferencích
Martina Karbanová vystoupila na online konferenci Obezitologie a Bariatrie 2020, kde přednesla výsledky
pilotní studie Obezita v ČR ve sdělení Obezita v ČR: Kolik nás stojí? Na studii se podílela pod taktovkou
nevládní neziskové organizace České priority, z. ú. Na stejné konferenci byla přizvána k účasti v panelové
diskusi na téma „Populární diety v léčbě obezity: existuje „nejlepší“ dieta pro léčbu obezity?“, kde se
ohradila proti snaze škatulkovat profesi nutričního terapeuta do občasného pomocníka pediatra při
nutriční terapii obézního dítěte. Naopak vyzvala k nastavení společné spolupráce v již velice komplikované
oblasti dětské obezity.

S posterovým sdělením Social costs of obesity in the Czech Republic se vedle Petry Landovské, Ladislava
Frühaufa a Jana Kleňhy účastnila Martina Karbanová online konference ECO ICO (European and
International Congress on Obesity) 2020.
Ivana Pražanová vystoupila na výroční konferenci Platformy pro reformulace Potravinářské komory 2020.
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Další aktivity ČANT
Komora nelékařských zdravotnických pracovníků
V roce 2020 došlo k oživení diskuze o zřízení komory nelékařských zdravotnických pracovníků jakožto
stavovského orgánu, obdobně jako existují Česká lékařská komora či Česká stomatologická komora.
Stavovský orgán má na rozdíl od profesní organizace významnější postavení ve vztahu k Ministerstvu
zdravotnictví a stává se např. povinným připomínkovým místem nové legislativy.
Dne 1. 9. 2020 se předseda ČANT Martin Krobot účastnil jednání prezidia České asociace sester, která
iniciovala legislativní proces ke vzniku České komory všeobecných a dětských sester. Přítomným
zástupcům nelékařských profesí bylo sděleno, že ČAS bude usilovat o to, aby byly další nelékařské profese
sdružené pod ČAS zapojeny do komory spolu se sestrami.
V reakci na toto nesystémové řešení, které navíc se
zákonodárci komunikovala pouze jedna z řady profesních
organizací, proběhla dne 8. 9. 2020 schůzka zástupců 16
profesních organizací nelékařských zdravotnických
pracovníků, které se za ČANT účastnili Martin Krobot
a Martina Karbanová. Závěrečné stanovisko této schůzky,
které bylo adresováno čelním představitelům České
republiky, je přílohou této výroční zprávy.
Česká asociace nutričních terapeutů podporuje snahy o upevnění a posílení postavení nelékařských
zdravotnických profesí, a to transparentními způsoby, ve kterých nebudou znevýhodněny či opomenuty
jednotlivé zdravotnické profese a které budou výsledkem společného konsenzu všech profesí.

Uvedení překladů názvu povolání NT a NA do souladu mezi databázemi ČR a EU
Na schůzi výkonného výboru a kontrolní komise ČANT 31. 8. 2020 jsme projednali mimo jiné
i problematiku volného pohybu pracovníků v rámci Evropského společenství. U nutričních terapeutů
a nutričních asistentů došlo k chybnému překladu těchto profesí z anglického do českého jazyka.
V evropských databázích ESCO a REGprof byla k profesi „Nutritionist” přiřazena česká profese „Nutriční
terapeut“ a k profesi „Dietetic technician” profese „Dietolog”.
Co nesprávné překlady znamenají pro uplatnění nutričních terapeutů a nutričních asistentů v rámci EU?
Bohužel mnoho. V důsledku chybného překladu by žadatel o přiznání způsobilosti k výkonu těchto
nelékařských zdravotnických povolání v jiné členské zemi EU mohl mít přiznán rozsah kompetencí
neodpovídající jeho vzdělání v ČR. Nelékařské povolání „dietolog” v ČR samozřejmě neexistuje, a tedy
nutričním asistentům absolventům v ČR by tedy nemohl být umožněn výkon tohoto povolání v ostatních
zemích EU. Českým nutričním terapeutům by pak byla přiznána způsobilost k výkonu povolání
„nutritionist”, což je ale v mnoha zemích EU profese neregulovaná, která rozsahem kompetencí odpovídá
spíše naší neregulované profesi výživového poradce. Výkon povolání by byl tedy v mnoha zemích EU
omezen pouze na poradenství mimo zdravotnická zařízení a pouze vymezeným skupinám v populaci.
V rámci schůze byla vytvořena pracovní skupina zodpovědná za zpracování přehledu této problematiky
a oslovení příslušných správních úřadů, tedy Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Členkami pracovní skupiny se staly Jitka Laštovičková a Marcela Floriánková.

Výběrová řízení
ČANT byl přizván k následujícím výběrovým řízením před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě
zdravotních služeb:
9. září – Pardubický kraj – za ČANT se účastnil Martin Krobot
16. prosince – Jihomoravský kraj – za ČANT se účastnil Martin Krobot
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Příloha č. 1:
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Mgr. Martin Krobot
) )
25
J K , 4

J

e-mail: martin.krobot@cant.cz
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Příloha č.2:
V Praze, dne 20. září 2020

Věc: Stanovisko zástupců nelékařských profesí ke snahám prezidia ČAS o vznik České
komory nelékařských pracovníků

Vážený pane premiére,

vzhledem k tomu, že registrujeme snahu prezidia České asociace sester zahrnout do
návrhu zákona o České komoře všeobecných a dětských sester (Sněmovní tisk 891/0) další
vybrané nebo všechny nelékařské profese, my, níže uvedení zástupci 15 nelékařských profesí
sdělujeme, že odmítáme kroky České asociace sester (ČAS) o zřízení jednotné zákonem zřízené
profesní komory, která by sdružovala vybrané nebo všechny nelékařské profese v České
republice, a nesouhlasíme s nimi.
Podle zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických pracovnících existuje
42 samostatných a plnohodnotných nelékařských oborů, které jsou si rovny. ČAS aktuálně
sdružuje cca 4 % pracovníků čtyř, resp. pěti nelékařských profesí v ČR. Ubývající členská
základna ČAS je tedy výrazně pod průměrem většiny spolků nelékařských oborů, které si své
profesionální záležitosti dokážou řešit samostatně a s mandátem svých vlastních členů.
Prezidium ČAS, která je jedním z profesních spolků, nyní jedná bez mandátu
představitelů jednotlivých dotčených profesí za všechny zdravotnické nelékařské profese. A to
bez hlubší znalosti problematiky a postojů jednotlivých nelékařských oborů k věci jednotné
komory nelékařských zdravotnických pracovníků. Tyto snahy ČAS hodnotíme jako
nepřijatelné a neslučitelné s principy demokratické společnosti.
Jestliže dojde k výše uvedenému kroku zařadit do návrhu zákona o České komoře vedle
všeobecných a dětských sester také další nelékařské profese, žádáme Vás o zastavení
projednávání této legislativní změny, která může mít negativní dopady na fungování celého
systému zdravotnictví.
Pokud se bude návrh zákona nadále týkat oboru všeobecná a dětská sestra, jak je uvedeno
v původním znění návrhu zákona o České komoře všeobecných a dětských sester, do procesu
nijak zasahovat nehodláme.
K tomuto tématu jsme připraveni se sejít, naše stanovisko blíže vysvětlit a přednést
důvody jeho vzniku.

Děkujeme za Váš čas, spolupráci a případný dialog.

S úctou,
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Kapesní průvodce dietologií - Dospělí
s českým překladem
Česká asociace nutričních terapeutů, z. s. přináší publikaci Dietetic Pocket Guide – Adults
(Kapesní průvodce dietologií – Dospělí), vydanou VU University Press, Holandsko, 2017,
v anglickém originále s českým překladem.

Dietetic Pocket Guide - Adults (DPG)
VU University Amsterdam, Holandsko, 2017
DPG je stručná a velmi přehledná publikace, zabývající se klinickou výživou, kterou
recenzovali mezinárodní odborníci. Obsahuje mnoho tabulek a grafů, referenčních hodnot,
klasifikace nemocí a stavů, současná doporučení a informace o adekvátní nutriční podpoře.
Přehled témat, které naleznete v publikaci:

Český překlad je určen jako pomůcka pro
práci s anglickým originálem a je jeho
nedílnou součástí. Aby byly dodrženy
podmínky vydavatele o nešíření českého
překladu bez originální knihy, jsou v českém
překladu vynechány číselné údaje tabulek a
grafů. Čísla jsou snadno dohledatelná
v originální publikaci, jelikož český text má
zachováno stejné stránkování a velmi
podobnou grafiku jako originální text.
Přidanou hodnotou práce s originálním
textem se tak stane přirozené zapamatování
odborných termínů v angličtině.
Kniha vznikla díky dobrovolnické práci
členů ČANT, kteří knihu přeložili ve svém
volném čase bez nároku na honorář.
Grafické zpracování a tisk českého
překladu podpořila firma B. Braun/
Inkospor.

1.

Nutriční stav
1.1. Měření tělesné hmotnosti a výšky
1.2. Podváha, normální hmotnost, nadváha, obezita
1.3. Podvýživa (synonymum: malnutrice)
1.4. Screeningové nástroje pro hodnocení podvýživy
1.5. Sarkopenie a křehkost

2.

Potřeba energie, bílkovin a tekutin
2.1. Energetický metabolismus
2.2. Potřeba energie
2.3. Potřeba bílkovin

3.

Makro- a mikroživiny
3.1. Makroživiny
3.2. Mikroživiny

4.

Gastrointestinální trakt; trávení a vstřebávání
4.1. Ústa a chuť
4.2. Gastrointestinální trakt
4.3. Vodní bilance
4.4. Vliv zkrácené délky střeva (syndrom krátkého střeva) na absorpční
kapacitu

5.

Klasifikace orgánového selhání a onemocnění
5.1. Orgánové selhání
5.2. Další hodnocení (skóre) specifická pro daná onemocnění
5.3. Nádorová onemocnění
5.4. Klasifikace v intenzivní péči
5.5. Dědičné metabolické poruchy

6.

Laboratorní hodnoty
6.1. Obecné násobky jednotek
6.2. Referenční rozmezí v klinické chemii
6.3. Bílkoviny v krvi
6.4. Anémie
6.5. HbA1c
6.6. Kalciofosfátová rovnováha
6.7. Hodnoty krevních plynů (Astrup)
6.8. Laboratorní monitoriování při parenterální výživě (EV,PV)
6.9. Realimentační syndrom
6.10 Osmolarita a osmolalita

7.

Tělesné odpady
7.1. Stolice
7.2. Moč
7.3. Složení tělních tekutin

8.

Interakce potravin s léčivy, interakce léčiv s potravinami a strategie
rehydratace
8.1. Interakce potravin s léčivy
8.2 Interakce léčiv s potravinami
8.3. Rehydratační strategie

9.

Složení těla
9.1. Složení těla
9.2. Metody měření tělesného složení

Knihu si můžete objednat na e-shopu

www.inkospor.cz

za 780,-Kč + poštovné a balné 80,-Kč.
Pokud jste z Prahy nebo Brna, je možné si
knihu objednat na info@cant.cz
a domluvit se na osobním převzetí
v Thomayerově nemocnici v Praze nebo
na Lékařské fakultě MU Brno.

10. Hodnocení dalších výstupů tělesného, funkčního, psychologického a
sociálního stavu
10.1. Tělesný stav
10.2. Funkční stav
10.3. Psychický stav
10.4. Sociální stav (kvalita života)
10.5. Komplexní hodnocení zdravotního stavu

