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Bun venit
Ca profesie, dieteticienii au o lungã istorie în ceea ce priveşte preocuparea pentru
nutriţie. Impactul lor asupra îmbunãtãţirii alegerilor alimentare şi, în consecinţã,
asupra apariţiei beneficiilor prin nutriţie pentru persoane, familie, locul de muncã şi
sãnãtatea publicã este bine documentat.
In Europa, Federatia Europeanã a Asociaţiilor de Dieteticieni (EFAD) şi membrii
acestora folosesc aceastã oportunitate pentru a reitera angajamentul lor faţã de
îmbunãtãţirea sãnãtãţii prin nutriţie la toate nivelurile societãţii. Fie cã este vorba de
domeniul sãnãtãţii, al industriei restaurantelor, cercetare, industrie alimentarã,
sãnãtate publicã sau în casele cetãţenilor, dieteticienii vor lucra pe baza planului lor
naţional pentru alimentaţie şi nutriţie pentru a implementa Planul European pentru
Abordarea nutriţiei 2015-2020 (EuDAP).
Sperãm cã veţi considera EuDAP un rãspuns responsabil şi un angajament serios
din partea dietetcienilor din Europa în ceea ce priveşte îmbunãtãţirea sãnãtãţii printro alimentaţie mai bunã.

Anne de Looy
Preşedinte de Onoare al Federaţiei Europene a Asociaţiilor de Dieteticieni
Octombrie 2015
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1.0

Scopul EuDAP:

Scopul EuDAP este de a demonstra angajamentul dieteticienilor din Europa pentru a
obţine imbunãtãţirea nutriţiei şi a sãnãtãţii, prin implicare pro-activã în proiecte
precum Sãnãtate 2020, EuDAP (2015-2020) şi alte iniţiative la nivelul EU.

2.0

Dieteticienii Europeni
Dieteticienii europeni sunt profesionişti în domeniul sãnãtãţii, licentiaţi şi
complet pregãtiţi pentru a îmbunãtãţi alimentaţia şi sãnãtatea în Europa.
EFAD2 reprezintã peste 32000 de dieteticieni (mai mult de jumãtate dintre
profesonişti) în Europa.

Principii de bazã

Dieteticienii sunt capabili sã conducã sau sã aducã contribuţii semnificative
planurilor locale, regionale şi naţionale privind nutriţia şi alimentaţia. In Europa,
guvernul, societatea civicã şi alţii recunosc expertiza dieteticienilor şi utilizeazã
abilitãţile şi cunoştiinţele lor atunci când realizeazã şi implementeazã strategii.
Recunoaşterea valorii şi expertizei dieteticienilor din Europa va susţine la
implementarea şi realizarea cu success a unor astfel de planuri, cum ar fi
Planul European de Acţiune pentru Alimentaţie şi Nutriţie (2015 -2020)¹.

dieteticienii sunt
responsabili, ca
profesionişti, de
sustinerea
îmbunãtãţirii
sãnãtãţii
alimentare a
cetãţenilor
Europei, printr-o
abordare bazatã
pe dovezi.

EFAD va continua sã acţioneze ca sursã de informaţie despre activitãţile
dieteticienilor europeni şi va folosi informaţiile pentru a notifica MEP, Comisia
Europeanã, WHO Regiunea Europeanã şi alţii despre cum dieteticienii, ca
profesionişti cheie în domeniul nutriţiei în Europa, contribuie la o Europã mai
sanatoasa.

2.1

De ce dieteticienii sunt esenţial în implementarea
politicilor pentru nutriţie şi alimentaţie

Sfera geograficã extinsã şi expertiza membrilor EFAD aratã cã dieteticienii sunt
capabili sã lucreze în toate sectoarele în care alimentaţia şi nutriţia conteazã:


cu toate grupele de vârstã, ghidând alegerile sãnãtoase privind mâncarea şi
lichidele pentru prevenirea bolilor (sãnãtatea comunitãţii)



cu cei implicaţi în realizarea legislaţiei privind aprovizionarea cu alimente şi
lichide şi despre ce constituie o dietã sãnãtoasã (sãnãtatea publicã şi
reducerea riscului)



cu cei care ocupã funcţii de management în serviciile de alimentaţie publicã şi
industrie pentru a furniza opţiuni alimentare sigure, informate şi nutritive

1 Planul

WHO European de Acţiune pentru Alimentaţie şi Nutriţie (2015 -2020)
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/253727/64wd14e_FoodNutAP_140426.pdf?ua=1
2 EFAD (Federaţia Europeanã a Asociaţiilor Dieteticienilor) a fost fondatã in 1979, iar în momemntul
actual 33 de Asociaţii ale Dieteticienilor din 26 de ţãri din Europa sunt în parteneriat cu tot mai mulţi
membri (>20) din asociaţii din învãţãmântul superior care predau nutriţia şi dietetica
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2.2

în domeniul sãnãtãţii, pentru managementul bolilor acute şi cronice cu
ajutorul alimentelor şi lichidelor modificate

Cum vor rãspunde dieteticienii şi Asociaţiile Naţionale
de Dieteticieni (AND)?

EuDAP descrie 5 obiective cheie pentru AND din Europa, membrii acestora şi EFAD.
Acestea sunt considerate a fi esenţiale pentru a întruni scopul general – o Europã
sãnãtoasã prin îmbunãtãţirea alimentaţiei şi nutriţiei. Fiecare obiectiv are câteva
exemple de acţiuni care pot fi iniţiate de dieteticienii europeni, la nivel local sau
naţional. Fiecare AND va decide asupra acţiunilor precise, în funcţie de planul lor
naţional.

Asociaţiile Naţionale de Dieteticieni vor folosi EuDAP pentru a:


identifica acţiuni/obiective prioritare ghidate de planul lor naţional privind
alimentaţia, nutriţia şi politicile pentru sãnãtate



face angajamente de acţiuni bazate pe EuDAP, strategii naţionale şi
Europene şi pentru a comunica aceste lucruri pãrţilor interesate



monitoriza şi comunica realizarile angajamentelor lor pãrţilor interesate

3.0

Cum a fost realizat EuDAP?

Un numar de documente strategice au contribuit la dezvoltarea acestui plan.
Strategia Europeanã pentru sãnãtate, Sãnãtatea 2020 (Plan de acţiune pentru
implementarea strategiilor europene pentru prevenirea şi controlul bolilor
netransmisibile: EUR/RC60/SC(2)/20)1; Declaraţia de la Moscova, Conferinţa
Ministerialã Globalã2 (aprilie 2011), Documentul WHO pentru combaterea obezitãţii
(2006)3, Documentul alb despre strategia Europei privind nutriţia, supraponderea şi
obezitatea (2007)4 şi Planul European al WHO de acţiune pentru politici alimentare şi
de nutriţie (2015-2020). Aceste documente, împreunã cu planuri regionale strategice
de acţiune şi strategii pentru combaterea cancerului5 şi alte documente ale
organizaţiilor internaţionale cum ar fi Federaţia Internaţionalã de Diabet vor continua
sã fie surse de informaţii pentru munca dieteticienilor.
3 WHO

(2010) (Plan de acţiune pentru implementarea strategiei europene pentru prevenţia şi controlul
bolilor neinfectioase: EUR/RC60/SC http://www.ndphs.org///documents/2504/FINAL%20WHOEURO%20Concept-Paper-NCD-Action-Plan%20Nov-2010.pdf
4
WHO (2011) Preambul şi angajament de acţiune; Declaraţia privind Stilul de Viaţã Sãnãtos şi Bolile
Neinfecţioase de la Moscova
http://www.who.int/nmh/events/moscow_ncds_2011/conference_documents/moscow_declaration_en.pd
f?ua=1
5
WHO (2006) Carta pentru Combaterea Obezitãţii
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/87462/E89567.pdf?ua=1
6
EC (2007) Strategia pentru Europa privind nutriţia, supraponderea şi obezitatea COM 279
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_wp_en.pdf
7
WHO (2009) Pentru o strategie pentru controlul cancerului în zona Est-Meidteraneanã; WHO
EM/NCD/060/E http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa1002.pdf
8
Diabetes Action Now (2006) http://www.who.int/diabetes/actionnow/en/DANbooklet.pdf
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Documente europene cheie privind nutriţia şi stilul de viaţã şi o strategie europeanã,
încã în dezvoltare, privind activitatea fizicã, aratã cã alimentaţia îmbunãtãţitã, prin
alegeri mai bune, este fundamentalã pentru a avea o Europã sãnãtoasã. Prin
urmare, guvernele, acţiunile şi politicile lor, împreunã cu activitatea dieteticienilor
europeni pot face o diferenţã.

4.0

Cele 5 obiective cheie ale dieteticienilor europeni

Aceste cinci obiective pot fi obţinute la nivel naţional, organizaţional sau local,
recunoscând contribuţia pe care dieteticienii o au la nivelul întregii societãţi.

Obiectivul 1 – Asigurarea accesului la alimente sãnãtoase şi
nutritive, accesibile ca preţ, atractive şi sustenabile
De exemplu, dieteticienii pot atinge acest obiectiv prin:

Obiectivul 1
Asigurarea
accesului la
alimente
sãnãtoase
şi nutritive,
accesibile
ca preţ,
atractive şi
sustenabile



Strategii pentru a promova diete sãnãtoase şi hidratarea în şcoli



Acţiuni la locul de muncã, iniţiind şi contribuind la strategii care sã facã
alegerile sãnãtoase cele mai simple alegeri
 Promovând/pledând pentru etichete uşor de înţeles de cãtre consumatori şi
pentru instrumente ce oferã informaţii despre nutrienţi, astfel încât, sã fie
facilitate alegerile sãnãtoase
 Pledând pentru restricţionarea publicitãţii pentru produsele nesãnãtoase
 Având grijã ca importanţa hidratãrii sã fie evidentiatã şi ca apa sã fie
disponibilã gratuit
 Promovând alimente sãnãtoase şi atractive la furnizori ( ex: spitale, azile,
închisori )

In 2012 EFAD a publicat un raport, “Sãnãtatea la locul de muncã: rolul
dieteticianului în Europa”, în care sunt rezumate cele 38 de iniţiative pe care
dieteticienii le-au avut pentru promovarea sãnãtãţii prin intermediul nutriţiei în
16 ţãri din Europa
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Obiectivul 2 – Promovarea beneficiilor unei diete sãnãtoase
şi a susţinerii nutriţionale de-a lungul vieţii, în special pentru
grupele vulnerabile din clinici şi din comunitate
De exemplu, dieteticienii pot atinge acest obiectiv prin:
 Adoptarea/asigurarea unor mãsuri vaste şi a unor iniţiative care sã
implice comunitatea pentru a imbunãtãţi alimentaţia, hidratarea şi pentru a
preveni bolile netransmisibile, care sunt corelate cu alimentaţia.

Obiectivul 2 –
Promovarea
beneficiilor
unei diete
sãnãtoase şi a
susţinerii
nutriţionale dea lungul vieţii,
în special
pentru grupele
vulnerabile din
clinici şi din
comunitate

 Asigurarea unei continuitãţi în ceea ce priveşte nutriţia şi activitatea
fizicã, pornind de la promovarea sãnãtãţii şi continuând cu prevenţia şi
îngrijirea de-a lungul vieţii
 Dezvoltarea unor procese pentru realizarea sistematicã a unor
ghiduri, planuri de ingrijire şi alte iniţiative care sã ducã la o mai bunã
îngrijire nutriţionalã şi intervenţii pentru toţi cei pentru care o nutriţie
îmbunãtãţitã ar schimba calitatea vieţii.
 . Susţinerea şi dezvoltarea unor sisteme de supraveghere a nutriţiei
şi a sãnãtãţii şi a unor proceduri de evaluare a riscului nutriţional pentru
diferite categorii de populaţie, care sã poatã fi defalcate în funcţie de
indicatori socio-economici şi sex
 Promovarea unor strategii pentru mâncatul sãnãtos, hidratare şi
activitate fizicã la nivelul medicinei primare şi asigurarea implicãrii continue
în nutriţie şi activitate fizicã pe parcursul întregii vieţi, pornind de la
promovarea sãnãtãţii şi continuând cu prevenţia şi îngrijirea.
 Acţiuni pentru asigurarea celor mai bune consultaţii nutriţionale
pacienţilor pentru a avea certitudinea cã aceştia consumã alimente şi lichide
conform necesitãţilor lor nutriţionale

In 2015, dieteticienii din Austria, alãturi de companii de asigurãri şi de
restaurantele locale, au preluat un grup de persoane cu boli cronice într-o
“Vacanţã pentru Prevenirea Bolilor“ în Alpii austrieci.
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Obiectivul 3 – Folosirea dieteticienilor ca educatori şi experţi
în cadrul comunitãţii sau în cadru clinic pentru a da sfaturi
populaţiei generale, altor cadre din domeniul sãnãtãţii,
autoritãţilor (ministere, companii de asigurãri), mass mediei şi
industriei.
De exemplu, dieteticienii pot atinge obiectivul prin:
Obiectivul 3 –
Folosirea
dieteticienilor ca
educatori şi
experţi în cadrul
comunitãţii sau în
cadru clinic
pentru a da
sfaturi populaţiei
generale, altor
cadre din
domeniul
sãnãtãţii,
autoritãţilor
(ministere,
companii de
asigurãri), mass
mediei şi
industriei.

 Pregãtirea profesioniştilor din domeniul sãnãtãţii în consilierea
nutriţionalã adecvatã, cu scopul de a asigura o forţã de muncã bine
pregãtitã.
 Includerea de informaţii, mici intervenţii şi consiliere despre o dietã
sãnãtoasã şi hidratare corespunzãtoare şi influenţa acestora asupra
sãnãtãţii generale şi a statusului nutriţional la diverse niveluri de ingrijire.
 Transmiterea rezultatelor cercetãrilor despre eficacitatea terapiei
nutriţionale pãrţilor interesate (ministere, companii de asigurãri).
 Asigurarea resurselor umane potrivite sã furnizeze intervenţii
nutriţionale bazate pe dovezi, incluzând aici consiliere şi îngrijire, precum şi
tehnologii compatibile cu un sistem de sãnãtate centrat pe individ şi pe o
medicinã primarã puternic reprezentatã.
 Utilizarea unor forme inovative de tehnologii ale informaţiei pentru a
educa angajaţii din domeniul sãnãtãţii şi alţi angajaţi despre nutritia,
alimentele şi aportul hidric necesar pentru a atinge un status nutriţional şi o
stare de sãnãtate optimã.

In 2012 dieteticienii din Olanda au publicat un raport “Analiza cost-beneficiu a
terapiei nutriţionale“, şi în 2015 “Raportul cost-beneficiu privind prezenţa
dieteticienilor în clinici“ care au ilustrat economiile care pot fi fãcute pentru
societate, individ şi sistemul de sãnãtate atunci când dieteticienii au un rol
important în sistemul de îngrijire al pacienţilor.
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Obiectivul 4 – Investiţi în stabilirea eficacitãţii dieteticienilor
atunci când aceştia sunt implicaţi în obţinerea îmbunãtãţirii
sãnãtãţii prin îmbunãtãţirea nutriţiei
De exempu, dieteticienii pot obţine aceasta prin:
Obiectivul 4 –
Investiţi în
stabilirea
eficacitãţii
dieteticienilor
atunci când
aceştia sunt
implicaţi în
obţinerea
îmbunãtãţirii
sãnãtãţii prin
îmbunãtãţirea
nutriţiei

 Angajamentul de a extinde supravegherea statusului nutriţional la nivelul
populaţiei vârstnice şi de a lua în seamã necesarul nutriţional şi hidric al
vârstinicilor care trãiesc în azile şi a celor care trãiesc în comunitate.
 Contribuţia semnificativã la reducerea bolilor netransmisibile şi la
îmbunãtãţirea sãnãtãţii printr-o nutriţie adecvatã, care sã fie demonstrabil
eficientã şi care sã creascã calitatea vieţii.
 Monitorizarea si evaluarea intervenţiilor nutriţionale, activitãţilor legate
de diete şi a politicilor la nivelul populaţiei din diferite grupuri socio-economice
şi socio-demografice, determinate in functie de nivelul socio-economic sau
socio-demografic, cu scopul identificãrii acţiunilor cost-eficiente şi pentru a
disemina bune practici nutriţionale.

In Belgia, pe o perioadã de trei ani, o investigaţie condusã de dieteticieni a
demonstrat eficienţa evaluãrii nutriţionale în reducerea numãrului de oameni
hrãniţi parenteral îmbunãtãţind rezultatele şi reducând costurile.
van Schaik R and Niewold TA (2014) Sustained Reduction of TPN Usage During Hospital Admission by Dietitians. Clinical
Nutrition 33:589
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Obiectivul 5 – Consolidarea administraţiei, alianţelor şi
reţelelor pentru politici cu o abordare “sãnãtate în toate”
De exemplu, dieteticienii pot obtine acesta prin:
 Colaborarea cu sistemul de sãnãtate publicã şi cu profesioniştii din
domeniul sãnãtãţii prin furnizarea şi promovarea informaţiilor nutriţionale,
bazate pe dovezi în sisteme de educaţie profesionale şi prin ghiduri de bune
practici.
Obiectivul 5 –
Consolidarea
administraţiei,
alianţelor şi
reţelelor
pentru politici
cu o abordare
“sãnãtate în
toate”

 Coordonarea acţiunilor dintre diferiţi participanţi, încurajarea şi
susţinerea acţiunilor locale precum consilii pentru nutriţie şi coaliţii comunitare
care sã lucreze cu producãtori şi consumatori locali şi regionali
 Consolidarea reţelelor de profesionişti din domeniul sãnãtãţii angajaţi în
domenii specifice prin EFAD ESDN1 şi alte persoane implicate în promovarea
beneficiilor nutriţiei în sectoarele ce intereseazã sãnãtatea.
 Susţinerea şi participarea la dezvoltarea mecanismelor formale care sã
promoveze cooperarea între sectoare, în particular pentru acţiuni locale şi,
acolo unde este cazul, angrenarea celor interesaţi, cum ar fi societatea civilã.
 Identificarea, promovarea şi recomandarea muncii dieteticienilor în
implementarea strategiilor europene şi a declaraţiilor, cum sunt principiile şi
prioritãţile programului Sãnãtatea 2020, Carta Europeanã pentru Combaterea
Obezitãţii, Carta de la Istanbul, Planul de Acţiune European pentru Abordarea
Nutriţiei etc.

Dieteticienii care lucreazã în acest moment la o iniţiativã localã a EPODE în
Amsterdam numitã JOGG, coordoneazã cosultaţii privind alimentaţia
sãnãtoasã a copiilor pentru a reduce riscul creşterii în greutate, împreunã cu
supermarketuri, administraţia localã, şcoli, pãrinţi, companii de asigurãri de
sãnãtate, medici de medicinã generalã şi restaurante.
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4.0

Rezumat

Asociaţiile Naţionale de Dieteticieni îşi vor planifica acţiunile EuDAP în concordanţã
cu legislaţia naţionalã şi europeanã. Vor lucra cu agenţiile naţionale şi europene
pentru implementarea planurilor proprii. Dialogul inter- instituţional, comunicarea şi
supravegherea sunt esenţiale pentru a monitoriza schimbãrile încununate cu succes
şi îmbunãtãţirile. Asociatiile Naţionale, membrii acestora şi EFAD s-au angajat spre a
obţine o Europã sãnãtoasã printr-o nutriţie îmbunãtãţitã şi alegeri alimentare mai
bune.

Pentru informatii suplimentare, contactati Secretariatul General al EFAD la
secretariat@efad.org
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