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Téma

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

1. Generační rozdíly ve výživě obézních
2. Znalosti pacientů o vědecké a alternativní dietologii, funkčních potravinách v ČR

as.MUDr. Martin Matoulek, PhD.

1. Efekt různých bariatrických výkonů na pokles hmotnosti v léčbě obezity
2. Vliv bariatrické léčby na kompenzaci cukrovky
3. Monitorování hladiny glykémie v průběhu tréninku jako odpověď na specifický
energetický příjem před tréninkovou jednotkou
4. Monitorování energetického příjmu v průběhu léčení závislosti na tabáku (odvykání kouření)
5. Hmotnostní profil obézního pacienta

as.MUDr. Milan Flekač, PhD.

1. Dietní prevence diabetes mellitus 2. typu
2. Nutriční strategie u pacientů se syndromem diabetické nohy v perioperačním období
3. Edukace pacientů s diabetes mellitus 1. typu v počítání sacharidů
4. Flexibilní dávkování inzulínu a dieta

as.MUDr. Ondřej Petrák, PhD.

1. Příjem NaCl v potravě u nemocných s těžkou arteriální hypertenzí
2. Hlavní dietní chyby u nemocných s těžkou arteriální hypertenzí
3. Hlavní dietní chyby u vybraných sekundárně podmíněných forem hypertenze

as.MUDr. Vladimír Tuka, PhD.

1. Stravovací návyky pacientů s akutním koronárním syndromem
2. Stav výživy u pacientů s dekompenzovaným srdečním selháním

doc.MUDr. Michal Vrablík, PhD.

1. Konzumace sladkovodních ryb u pacientů v různých populačních skupinách
2. Hodnocení spotřeby živočišných tuků u pacientů s KV onemocněním, diabetes mellitus
3.Hodnocení spotřeby a typů rostlinných tuků u pacientů s KVO, DM, DLP

as.MUDr. Lukáš Zlatohlávek, PhD.

1. Vliv nízkocholesterolové diety na parametry lipidogramu u pacientů s hypercholesterolémií
2. Vliv omezení příjmu tuků u pacientů s významnou hypertriglyceridémií

as.MUDr. Jarmila Křížová, PhD.

1. Vliv parenterální výživy na nutriční stav pacientů.
2. Vliv enterální výživy na nutriční stav pacientů.
3. Sledování nutričního stavu u pacientů na domácí parenterální výživě.

doc.MUDr. Jan Jiskra, PhD.

1. Odhad množství jódu v potravě u nemocných s chronickou lymfocytární tyreoiditidou
2. Vztah mezi body-mass indexem a dávkováním levothyroxinu u nemocných s chronickou lymfocytární tyreoiditidou

as.MUDr. Ivan Raška, PhD.

1. Vliv příjmu vápníku ve stravě na kostní denzitu
2. Vliv příjmu vitaminu D ve stravě na kostní denzitu
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