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Základy 
poskytování 

zdravotní péče

Oснови надання 
медичної 
допомоги

53-41-M/02 Nutriční 
asistent

Помічник 
з питань 
харчування

nutriční asistent помічник з питань 
харчування

somatologie соматологія

soustava orgánů se 
zaměřením na trávicí systém

система органів з упором 
на травну систему

klinická dietologie клінічна дієтологія

objektivní a subjektivní 
příznaky onemocnění

об'єктивні та суб'єктивні 
симптоми захворювання

prevence nemocí профілактика захворювань

diagnostické metody методи діагностики

zdravotnická dokumentace медична документація

zásady zdravé životosprávy, 
dietní léčba

принципи здорового 
способу життя, дієтичне 
лікування

terapeutické postupy терапевтичні процедури

mikrobiologie мікробіології

epidemiologie епідеміологія

požadavky na hygienu ve 
stravovacích provozech

гігієнічні вимоги в закладах 
харчування

funkce a princip HACCP функція та принцип НАССР

patogenní mikroorganismy Патогенні мікроорганізми

antibiotika антибіотики

imunitní reakce organismu імунна відповідь організму
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ošetřovatelství a nutriční 
péče

догляд за хворими 
та харчування

psychologie a komunikace, 
psychické procesy a stavy

психологія і спілкування, 
психічні процеси і стани

zdravotnická etika 
a společenské chování

медична етика 
та соціальна поведінка

nauka o potravinách наука про їжу

složení potravin, jejich 
nutriční hodnota

склад харчових продуктів, 
їх харчова цінність

výroba a skladování potravin 
a nápojů

виробництво та зберігання 
харчових продуктів і напоїв

technologie přípravy pokrmů, 
příprava běžných a dietních 
pokrmů

технологія приготування 
страв, приготування 
звичайних та дієтичних 
страв

aplikovaná chemie, 
biochemické děje 
v organismu

прикладна хімія, біохімічні 
процеси в організмі

metabolické děje bílkovin, 
lipidů a sacharidů

процеси обміну білків, 
ліпідів і вуглеводів

minerální látky, stopové prvky, 
vitaminy, steroly

мінерали, мікроелементи, 
вітаміни, стерини

hormony, enzymy, nukleové 
kyseliny

гормони, ферменти, 
нуклеїнові кислоти

potravinářská chemie, 
chemické složení potravin

харчова хімія, хімічний 
склад їжі

zjišťování kvality potravin обстеження якості 
харчових продуктів

rizika potravinových 
kontaminantů

ризики харчових 
забруднювачів

výživa zdravých jedinců харчування здорових 
людей

energetické a biologické 
potřeby organismu

енергетичні та біологічні 
потреби організму

pitný režim, stravovací režim питний режим, режим 
харчування

Specifická 
ošetřovatelská 

péče

Cпецифічний 
сестринський 

догляд
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léčebná výživa, rizikoví 
pacienti z pohledu výživy

лікувальне харчування, 
пацієнти групи ризику 
з точки зору харчування

metody hodnocení stavu 
výživy, dietní léčba

методи оцінки стану 
харчування, дієтичного 
лікування

nutriční a dietologická péče, 
zásady zdravé a léčebné 
výživy

нутритивно-дієтичний 
догляд, принципи 
здорового та лікувального 
харчування

nutriční anamnéza нутритивний анамнез 
(харчовий анамнез)

jídelní plány léčebné výživy плани лікувального 
харчування

výživové poradenství консультації з питань 
харчування
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