
ÖNÉLETRAJZ

Név:
Horváth Zoltánné Ph.D.

Születési év:
1961

Beosztás:
főiskolai docens

Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1988 dietetikus/OTE Eü Főiskolai Kar
1993 élelmiszeripari mérnök/Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Kar

Tudományos fokozat(ok):

2010 PhD

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

2010 Az elhízás járványszerű terjedésének megállítását célzó obezitáspolitikai stratégiák nemzetközi
megítélésének vizsgálata

Szakmai-tudományos életpálya:

1988-1992 Orvostovábbképző Egyetem
dietetikus

1992-1996 Szent Rókus Kórház és Intézményei
dietetikus

1988-90 gyermek fogyókúrás táborok dietetikai irányítása és élelmezésvezetése

1996- Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Alkalmazott Ápolástudományi Intézet Dietetikai és
Táplálkozástudományi Tanszék (és előd intézményei)
főiskolai adjunktus, majd 2012-től főiskolai docens

1996- főiskolai hallgatók TDK-témáinak irányítása, tanszéki TDK felelős, Kari TDT titkára, Kari és OTDK zsűritag
1998-99 Az „Együtt Egészségesen Kalocsa-Homokmégy” táplálkozási alprogram keretén belül részvétel az
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pedagógus tréningben
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Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Gyakorlati dietetika A tantárgy feladata, hogy megismertesse a hallgatókkal a gyakoribb betegségek és betegségtípusok

kezelésében és megelőzésében alkalmazott dietoterápia lehetőségeit. Célja, hogy a hallgatók
táplálkozási és élelmezési szakemberként alkalmassá váljanak a dietoterápia önálló művelésére, egyéni
és csoportos szaktanácsadásra, a gondozó team tagjaként a dietetikai és táplálási feladatok ellátására.
A tantárgy felkészíti a hallgatót a szakmához tartozó tudományos tevékenység (pl. táplálkozási
felmérések, tudományos és ismeretterjesztő publikációk, előadások) végzésére. 
A tantárgy a dietoterápia szempontjából lényeges betegségek étrendi vonatkozásait tárgyalja. A
szemináriumi és tankonyhai gyakorlatok szorosan kapcsolódnak az elméleti témakörökhöz. Tárgyalásra
kerül az EDR, a különböző étlaptervezési módszerek. A tápanyagszükséglet és tápanyagtartalom
számítás elsajátíttatása speciális étrendelemző szoftver alkalmazásával történik. Az oktatás fontos
részét képezi a diétás tanácsadás módszertana. Részletesen tárgyaljuk a tápcsatorna
megbetegedéseihez kapcsolódó diétás kezeléseket, a máj, epe, hasnyálmirigy és a vizeletkiválasztó
rendszer betegségeiben és anyagcsere elváltozásaiban alkalmazott dietoterápiát. Kitérünk továbbá a
zsír-, szénhidrát- és egyéb anyagcserezavarokkal jelentkező betegségek étrendi korrekciós
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lehetőségeire, a forgalomban lévő diétás élelmiszerek, klinikai tápszerek alkalmazhatóságára. Kiemelten
foglalkozunk az élelmiszerallergiák, enzimopátiák, a coeliákia, diétájával. A tantárgy szerves részét
képezi az új kutatási eredmények, aktualitások ismertetése.

Táplálkozástudományi
ismeretek

A tantárgy feladata megismertetni a hallgatókkal a táplálkozástudomány alapfogalmait, a
kiegyensúlyozott táplálkozás betegségmegelőzésben elfoglalt szerepét, a különböző táplálkozási
irányzatokat, és azok megítélését. A tantárgy felkészíti a hallgatókat arra, hogy a hozzájuk fordulók
esetében el tudják dönteni, kiket kell klinikai dietetikushoz, orvoshoz irányítaniuk. 
A hallgatók megismerik a táplálkozástudomány alapfogalmait, a kiegyensúlyozott táplálkozás
betegségmegelőzésben elfoglalt szerepét, a különböző táplálkozási irányzatokat, és azok megítélését, a
különböző mozgásszervi megbetegedések, kiemelten az osteoporosis étrendi megelőzésének,
kezelésének lehetőségeit

Dietoterápia A tantárgy feladata megismertetni a hallgatókkal a dietetika alapjait, a táplálkozásterápia lehetőségeit,
gyakorlati alkalmazását a termékfejlesztés szempontjából. A hallgatók alkalmassá válnak az egyes
kórállapotoknak megfelelő élelmiszerek és étrendek összetételének meghatározására, és a speciális
diétába illeszthető termékek megítélésére. A tantárgy felkészíti őket arra, hogy a hozzájuk fordulók
esetében el tudják dönteni, kiket kell klinikai dietetikushoz, orvoshoz irányítaniuk. 
A hallgatók a klinikumra alapozva sajátíthatják el a leggyakoribb táplálkozásfüggő kórképek étrendi
kezelésének alapelveit, a speciális dietetikai igényeket kielégítő élelmiszerek összetételére vonatkozó
elvárásokat. A gyakorlati foglalkozásokon konkrét étrendi menük összeállítása, elkészítése és kóstolása
mellett, számítógépes program segítségével tápanyagtartalom számítást, étrendelemzést
gyakorolhatnak.

Dietetikusi hivatás A tantárgy célja, hogy a hallgatók alkalmassá váljanak a dietetikusi szakma különböző területeinek
önálló művelésére, gondozó team tagjaként a dietetikai, táplálási, és dietetikai feladatok ellátására. A
tantárgy felkészíti a hallgatót a szakterülethez tartozó tudományos tevékenység (pl. táplálkozási
felmérések, tudományos és ismeretterjesztő publikációk, előadások) végzésére. A tantárgy további
feladata, hogy a hallgatók képesek legyenek önálló és szakmai csoportban munkavégzésre,
munkaszervezésre, interperszonális kapcsolatok kialakítására és fenntartására. A hallgatók képessé
válnak a dietetikai szakterület összefüggéseinek felismerésére, eredmények, tapasztalatok értékelésére,
valamint az élethosszig tartó tanulásban való részvételre, személyiségük, és szakmai felkészültségük
folyamatos, tudatos fejlesztésére. 
A tantárgy keretein belül részletesen ismertetjük a dietetikusi szakma kompetenciáit, a dietetikusi
munka feladatköreit, határait. Foglalkozunk a dietetikus szakmára vonatkozó jogszabályokkal, az
egészségügyi etika kérdéseivel, valamint a szakmai viselkedéskultúrával, annak szabályaival. Szó lesz a
dietetikusi munka dokumentációjáról, valamint a szakma multikulturális vonatkozásairól. Megemlítésre
kerül a tényeken alapuló gyakorlat elvének érvényesülése és a tudományos kutatás a dietetikusi
munkában (említésre kerülnek például a klinikai protokollok, szakmai konszenzus nyilatkozatok,
standardok, stb.). Bemutatásra kerül a minőségbiztosítás, kockázatelemzés és menedzsment (klinikai
audit, monitoring) a dietetikusi munkában.
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