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Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace od 1. 1. 2015 rozšiřuje služby pro veřejnost, a to v oblasti 

poradenství ve výživě. Bližší informace naleznete v níže uvedených odstavcích. 

 

1) Poradenství v oblasti léčebné výživy 

• zásady stravování při onemocnění trávícího traktu, tj. onemocnění dutiny ústní, hltanu, jícnu, 

žaludku, žlučníku, slinivky břišní, jater, střev; 

• zásady stravování při onemocnění ledvin; 

• zásady stravování při onemocnění kardiovaskulárního aparátu; 

• zásady stravování při onemocnění pohybového aparátu; 

• zásady stravování při potravinové alergii či intoleranci; 

• zásady stravování při onemocnění dnou; 

• zásady stravování při onemocnění celiakií; 

• zásady stravování při onemocnění cukrovkou; 

• zásady stravování při zvýšeném cholesterolu v krvi; 

• zásady stravování při antikoagulační terapii (při léčbě 

Warfarinem) 

2) Poradenství v oblasti úpravy tělesné hmotnosti 

• nadváha a obezita;  

• podvýživa. 

3) Poradenství v oblasti výživy dětí, adolescentů, dospělých a seniorů 

4) Poradenství v oblasti výživy těhotných a kojících žen 

5) Poradenství v oblasti alternativní výživy (vegetariánství,...) 

 

 

Poradenstvím se má na mysli především podání informací o vhodné skladbě potravy, pohybové aktivitě, 

řešení chyb při stravování a poskytnutí příslušných materiálů. Součástí může být také sestavení jídelního 

plánu. 
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Ceník poskytovaných služeb uvádí tabulka níže. 

 

Služba Cena (Kč) 

první konzultace 200 

sestavení jídelního plánu 500 

každá další kontrola 150 

 

 

Konzultaci je nutné si předem objednat u paní Radky Lévai Štulpové, DiS. (vedoucí stravovacího provozu a 

nutriční terapeut) a to na: 

tel: +420 549 410 500, kl. 163 

email: radka.levai.stulpova@nemtisnov.cz 

osobně: přízemí Nemocnice Tišnov 

 


