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Stalo se jedné noci, USA 1934



Praha 1934

založena Vyšší škola pro vzdělávání dietních pracovnic 
s propojením na kliniku profesora Prusíka

v prvním roce studia bylo 14 studentek

vyučovala se čeština, počty, lékařské a praktické
předměty. 





Profesoři Prusík a Charvát



uplatnění v praxi

Pro práci absolventek však nebylo v praxi porozumění, z 96 
absolventek získalo pouze 27 zaměstnání - převážně
v nemocnicích a léčebných ústavech.

Po roce 1948 Ministerstvo zdravotnictví svým výnosem doporučilo 
přijetí absolventek zdravotnickým zařízením.



nejen Praha

V roce 1949 bylo možné studium realizovat na 10 místech 
republiky, krátce byla realizována i větev pro hospodářské
vedoucí (zrušena v roce 1950-51).   

rok 2015 – v ČR celkem 10 škol – SZŠ, VOŠ, VŠ

od ak.r. 2015/16 na 1.LF UK – nutriční specialista (Mgr.)

žádost o akreditaci – VOŠ Most



da

Specializační vzdělávání

Národní centrum ošetřovatelství a jiných zdravotnických 
oborů www.nconzo.cz

BBraunMedical, s.r.o., divize vzdělávání – Aesculap 
Akademie www.aesculap-akademie.cz



Funkční zařazení dietních sester

Od roku 1961 stanoven požadavek na další zvyšování
kvalifikace dietních sester po postgraduálním vzdělávání a 
praxi v oboru se zaměřením na vedoucí funkce.  

dietní sestry - organizátorky (lázně světového významu, 
velké nemocnice)

vedoucí dietní sestry OÚNZ a lázeňských provozů, 
ústavů

ostatní dietní sestry 



Nutriční terapeut/asistent

V roce 2004 došlo ke změně názvu profese dietní sestra na 
nutriční terapeut/ka a k historicky prvnímu rozdělení
kvalifikačního studia na dvě úrovně.

Požadavkem doby je komplexní zdravotní péče  o stravu a nutriční
zajištění pacienta od doby plánování hospitalizace či operačního 
výkonu, přes hospitalizaci až po ambulantní péči.

Požadavky versus realita. 

Nutriční terapeut versus výživový poradce.



NT versus v terapeut 
vs.ý žžžživový poradce 





www.cnna.cz

Sekce nutričních terapeutů
ČAS

č. 36
nutricni.terapeuti.cas@gmail.com





Aktivity nutri ččččních terapeut ůůůů r.2015

Kongres NT 2015

Konference Kuňka 2015

Memorandum o spolupráci – Vím,co jím a piju

Zapojení do projektů

Česká diabetologická společnost – Moderní metody edukace 
diabetiků

Česká lékárnická komora - spolupráce mezi lékárníky a nutričními 
terapeuty

19.listopadu 2015 - nutritionDay 



Plány sekce NT na rok 2016
Prezentace oboru NT mezi odbornou i laickou veřejností

Legislativa – podněty a připomínky

Předávání odborných informací nutričním terapeutům

Odborné akce

Kongres NT – květen 2016

Konference Kuňka 2016 – 9.-11.červen

Konference – Nutriční terapeut ve stravovacím provozu 



Díky za pozornost !


