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Menschen im Beruf - Pflege
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Erfolgreich in der Pflege
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Deutsch im Krankenhaus  neu

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 komunikáciu.

Učebnica s integrovanou cvičebnicou je prepracovaným vydaním skoršej učebnice Deutsch 

im Krankenhaus. Precvičuje základné rozhovory - príjem pacienta, vizita, starostlivosť o 

pacienta, príprava na operáciu, dokumentácia o zdravotnom stave pracienta. 
Ďalšie komponenty: audio CD k učebnici, metodická príručka, Intensivtrainer.

Učebnica s integrovanou cvičebnicou a audio CD z radu Pluspunkte Beruf zohľadňuje 

požiadavky nemčiny na povolania v zdravotníctve. Precvičovaná je nielen slovná zásoba, ale 

aj čítanie služobných rozpisov, rozhovory s pacientmi a písanie správ o pacientoch.

Učebnica s integrovanou cvičebnicou a mp3 CD z radu Fokus Deutsch sa sústredí na 

povolania v obore ošetrovateľstvo. V dvanástich kapitolách rozvíja a precvičuje komunikáciu 

s chorými pacientmi, lekármi, kolegami a príbuznými chorých. Zároveň sa zameriava aj na 

porozumenie anamnéz, služobných pokynov a dokumentovanie starostlivosti o pacientov.

Kniha 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 komunikáciu. 

(Hueber 2016, 120 strán, ISBN 978-3-19-501190-7)
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https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red1/5107779-9783195011907_Muster.pdf
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Sprechen Sie Deutsch?
Učebnice němčiny pro zdravotnické obory

Učebnica s integrovanou cvičebnicou je určená na výučbu nemeckého jazyka na stredných 

a vyšších zdravotníckych školách, príp. na lekárskych fakultách. 

Ďalšie komponenety: metodická príručka pre učiteľa.

Obsah a vzorové strany

(Polyglot 2004, 76 strán, EAN 978-80-8619-532-2)

(Klett-Langenscheidt 2015, 208 strán, ISBN 978-3-12-605162-0)

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, personálom, pacientmi a ich 

rodinnými príslušníkmi.

Učebnica odborných nemeckých termínov ponúka návod na komunikáciu s nemecky 

hovoriacimi pacientmi. Je určená študentom stredných a vyšších zdravotných škôl a 

študentom bakalárskeho štúdia na lekárskych fakultách.

Knižka 1 000 užitočných spojení určená pre lekárov, ošetrovateľky a zdravotné sestry na 

precvičenie rečových prostriedkov. Ideálna ako doplnok do odborných kurzov, vhodná aj k 

samoštúdiu.

Kommunikation im Krankenhaus

Nemčina pre opatrovateľky
Učebnica s integrovaným audio CD pre samoukov, určená pre ľudí pracujúcich v rakúskych 

alebo nemeckých rodinách ako opatrovateľky/opatrovatelia. Je zostavená tak, aby sa z nej 

mohli učiť ako začiatočníci, tak aj pokročilí.

Vzorové strany

(Eastone Books 2012, 248 strán, EAN 978-8-08-109201-5)

(Informatorium 2004, 76 strán, EAN 978-80-7333-027-9)

Vzorové strany

(Hueber 2016, 152 strán, ISBN 978-3-19-701190-5)

Menschen im Beruf - Medizin

Němčina pro zdravotní sestry 
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https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Inhaltsverz/Red1/978-3-19-701190-5_Inhalt.pdf
http://www.klett-sprachen.de/kommunikation-im-krankenhaus-b1-b2/t-1/9783126051620
http://www.eastonebooks.com/fotky2139/fotov/_ps_175ukazkove-strany.pdf
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red1/978-3-19-701190-5_Muster.pdf


Zaujali Vás niektoré z titulov a máte o ne záujem? Objednajte si ich u nás!

Pri objednávaní prosíme vždy čitateľne uviesť: 

* presný a úplný názov učebnice vrátane úrovne

* počet objednaných kníh

* presnú adresu odberateľa a kontaktnú osobu s telefónnym číslom (balíky doručujeme kuriérskou službou)

* telefonické objednávky vybavujeme len formou dobierky (platba v hotovosti pri preberaní balíka) alebo 

   osobného odberu u nás v distribúcii OXICO na Panónskej ceste 6 v Bratislave v pracovné dni od 8:00 do 

   16:30 hod.

Mgr. Miriam Rajnohová

poradkyňa pre nemecký jazyk

miriam.rajnohova@oxico.sk

' 02/ 54 41 09 92 - 3  

' 0903 828 543

Sme Vám k dispozícii!

V prípade akýchkoľvek otázok k výučbe a titulom z nemeckého jazyka sme Vám k dispozícii a radi Vám poradíme. 

Výhody 2017:

* poštovné ZADARMO pri objednávke nad 166 € (pre školy nad 100 €), inak účtujeme poštovné a balné 3,15 €.  

   Tovar, ktorý je skladom, vybavujeme do 2 - 5 pracovných dní, ak nie je skladom, doba dodania je cca 3 – 6  

   týždňov (podľa vydavateľstva a dostupnosti titulu u vydavateľa).

* možnosť bezplatného zapožicania kníh na jeden mesiac (ako vzorku neposielame CD, DVD, CD-ROM IWB a 

   kopírovateľné materiály)

* na písomné objednávky bonus na výber kníh zadarmo v hodnote 5% zo sumy zakúpeného tovaru podľa  

   vlastného výberu 

Cenníky a katalógy v tlačenej verzii Vám radi na vyžiadanie zašleme mailom,  prípadne poštou. Bližšie informácie ku 

všetkým titulom na stránkach www.hueber.de, www.klett.de, www.cornelsen.de.


