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Sekce nutričních terapeutů je největší profesní organizací sdružující nutriční terapeuty v rámci 

České republiky, která byla založena v roce 1992. Právě široká členská základna nám umožňuje lépe 

prosazovat zájmy naší profese. Členy SNT jsou i nutriční terapeuti s dlouholetou praxí v oboru, mimo 

jiné i nutriční terapeuti z fakultních nemocnic: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní 

nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice 

Hradec Králové, Fakultní nemocnice Plzeň. 

 

Poslání Sekce nutričních terapeutů ČAS 

Naším posláním je soustavně pracovat na vytváření podmínek pro poskytování kvalitní a dostupné 

nutriční péče. Pomáháme laické veřejnosti získat lepší přístup k informacím o výživě od skutečných 

odborníků. Naše úsilí směřuje k soustavnému medicínskému vzdělávání nutričních terapeutů a 

mezioborové spolupráci v klinické praxi. Výkonný výbor SNT si stanovil následující vize a cíle. 

Vize 

1. Vzdělaný nutriční terapeut. 

2. Informovaná odborná veřejnost. 

3. Informovaná laická veřejnost. 

4. Posílení pozice nutričního terapeuta v systému zdravotní péče ČR. 

5. Zpřístupnění péče poskytované nutričním terapeutem pacientům/ klientům. 

6. Adekvátní finanční ohodnocení práce nutričního terapeuta. 

7. Mezinárodní spolupráce v oblasti výživy.  

8. Podpora životního prostředí.  

 

Strategické cíle (konkrétní směřování) 

1. Vzdělávací akce pro NT. 

Rozvoj vzdělávání NT garantované státem.  

2. Vzdělávací akce pro odbornou veřejnost. 

3. Vzdělávací akce pro laickou veřejnost. 

4. Tvorba koncepce oboru nutriční terapeut.  

Rozšíření kompetencí nutričního terapeuta (preskripce enterální výživy nutričním terapeutem). 

5. Adekvátní počty nutričních terapeutů poskytujících nutriční péči pacientům /klientům. 

6. Zařazení do 12. třídy v platové tabulce zdravotnických pracovníků. 

Zdravotní výkony nutričních terapeutů. 

7. Navázání spolupráce se zahraničními profesními nebo odbornými organizacemi.  

8. Podpora budování potravinového řetězce, který bude prospěšný pro spotřebitele, producenty, 

klima a životní prostředí 

 

Možnost přihlášení do Sekce nutričních terapeutů na www.cnna.cz 


