
http://www.eastonebooks.com/fotky2139/fotov/_ps_175ukazkove-strany.pdf 
http://www.eastonebooks.com/fotky2139/fotov/_ps_175ukazkove-strany.pdf 

https://www.klett-sprachen.de/kommunikation-im-krankenhaus-b1-b2/t-1/9783126051620 
https://www.klett-sprachen.de/kommunikation-im-krankenhaus-b1-b2/t-1/9783126051620 
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https://shop.hueber.de/de/menschen-im-beruf-medizin-kb-mp3-cd.html 
https://shop.hueber.de/de/menschen-im-beruf-medizin-kb-mp3-cd.html 
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Učebnica s integrovanou cvičebnicou a mp3 CD 
sprostredkuje a precvičuje slovnú zásobu často 
používaných výrazov a slovných spojení potrebných 
pri povolaní lekára. Zohľadňuje všetky oblasti 
komunikácie: rozhovory medzi kolegami, personá-
lom, pacientmi a ich rodinnými príslušníkmi.

2

Menschen im Beruf
MEDIZIN

i bližšie informácie 

Knižka obsahuje 1000 užitočných spojení pre 
lekárov, ošetrovateľky a zdravotné sestry na 
precvičenie rečových prostriedkov. Ideálna ako 
doplnok do odborných kurzov, vhodná aj k samo- 
štúdiu.

i bližšie informácie 

Kommunikation
im Krankenhaus

Učebnica s integrovaným audio CD pre samoukov, 
určená pre ľudí pracujúcich v rakúskych alebo 
nemeckých rodinách ako opatrovaľky / opatrovate-
lia. Je zostavená tak, aby sa z nej mohli učiť začia-
točníci, tak aj pokročilí.

Nemčina
pre opatrovateľky

i vzorové strany

Učebnica odborných nemeckých termínov ponúka 
návod na komunikáciu s nemecky hovoriacimi 
pacientmi. Je určená študentom stredných  a vyš- 
ších zdravotných škôl a študentom bakalárskeho 
štúdia na lekárskych fakultách. 

Němčina
pro zdravotní sestry

Učebnica s integrovanou cvičebnicou je určená na 
výučbu nemeckého jazyka na sterdných a vyšších 
zdravorníckych školách, príp. na lekárskych 
fakultách.

Sprechen Sie Deutsch?
Učebnice němčiny
pro zdravotnické obory

KONTAKT:

Panónska cesta 6
851 04 Bratislava

www.oxico.ski

Otváracie hodiny
Po  - Pia: 8:00  - 16:30 h
(+421) 02/544 10 992 - 3

  E-mail: oxico@oxico.sk@

Radi Vám poradíme!

@

Mgr. Miriam Rajnohová
poradkyňa pre nemecký jazyk

miriam.rajnohova@oxico.sk
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https://www.cornelsen.de/produkte/9783060213054 
https://www.cornelsen.de/produkte/9783060213054 

https://www.klett-sprachen.de/deutsch-im-krankenhaus-neu/t-1/9783126061797 
https://www.klett-sprachen.de/deutsch-im-krankenhaus-neu/t-1/9783126061797 
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https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red1/9783193211903_Muster.pdf 
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red1/9783193211903_Muster.pdf 

https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/26081/s/menschen-im-beruf-pflege-b1-kb-
cd/category/19293/ 

https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/25764/s/menschen-im-beruf-pflege-a2-kb-
cd/category/19293/ 

Učebnica s integrovanou cvičebnicou a audio CD 
sprostredkuje a precvičuje slovnú zásobu často 
používaných výrazov a slovných spojení potrebných 
v povolaniach zdravotných sestier a ošetrovateliek. 
Dôraz je kladený hlavne na ústny prejav a komu-
nikáciu.
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Menschen im Beruf
PFLEGE

i bližšie informácie 

Učebnica s integrovanou cvičebnicou a audio CD 
sprostredkuje a precvičuje slovnú zásobu často 
používaných výrazov a slovných spojení potrebných 
v povolaniach zdravotných sestier a ošetrovateliek. 
Dôraz je kladený hlavne na ústny prejav a komu-
nikáciu.

i bližšie informácie 

A2

Menschen im Beruf
PFLEGE

B1

Im Beruf Neu
FACHWORTSCHATZTRAINER
PFLEGE

Kniha obsahuje a precvičuje viac ako 900 slovíčok   
z odbornej slovnej zásoby ošetrovateľstva. Slovnú 
zásobu upevňujú rôznorodé cvičenia s fotografia-
mi. Aplikácia na stiahnutie ponúka audio nahrávky 
k cvičeniam na počúvanie a nahrávky slovnej 
zásoby. 

B1

i vzorové strany 

Učebnica s integrovanou cvičebnicou je prepraco-
vaným vydaním skoršej učebnice Deutsch im Kran-
kenhaus. Precvičuje základné rozhovory - príjem 
pacienta, vizita, starostlivosť o pacienta, príprava 
na operáciu, dokumentácia o zdravotnom stave 
pacienta.
Ďalšie komponenty:  audio CD k učebnici, meto- 
dická príručka, Intensivtrainer

Deutsch 
im Krankenhaus neu

i bližšie informácie 

B1 / B2

Učebnica s integrovanou cvičebnicou a mp3 CD        
z radu Fokus Deutsch sa sústredí na povolania             
v odbore ošetrovateľstvo. V 12 kapitolách rozvíja a 
precvičuje komunikáciu s chorými pacientmi, 
lekármi, kolegami a príbuznými chorých. Zároveň 
sa zameriava aj na porozumenie anamnéz, služob-
ných pokynov a dokumentovanie strarostilovosti        
o pacientov.

Erfolgreich 
in Pflegeberufen

i bližšie informácie 

Učebnica s integrovanou cvičebnicou a audio CD        
z radu Pluspunkte Beruf zohľadňuje požiadavky 
nemčiny na povolania v zdravotmíctve. Precvičo-
vaná je nielen slovná zásoba, ale aj čítanie služob-
ných rozpisov, rozhovory s pacientmi a písanie 
správ o pacientoch. 

Erfolgreich 
in der Pflege


