Уважаеми колеги и читатели на сп. „Наука Диететика”,
От 27 до 30 април 2012 г. в Рио де Жанейро се състоя Световният
конгрес по хранене (World Nutrition Rio 2012), организиран от Световната
асоциация по хранене за обществено здраве (World Public Health Nutrition
Association, WPHNA) и Бразилската асоциация по обществено здраве
(Brazilian Association of Public Health, ABRASKO), на който присъстваха лектори и участници от всички континенти.
Целта на научния форум бе да предизвика широки дебати върху съвременните аспекти на социалните детерминанти на храните и храненето,
ефективността на действията на обществените сектори в отговор
на приоритетните проблеми на храненето, опита и възможностите на
участието на гражданското общество в тяхното решаване. Световният конгрес по хранене събра научни изследователи, преподаватели, студенти, активисти на неправителствени организации, менажери и професионалисти от областта на храненето, общественото здраве и други
свързани с тях области, като образование, култура, околна среда, система на хранене, консумация, комуникация и човешки права.
Темата на World Nutrition Rio 2012 е „Световното хранене: познания,
политика, действие”. Натрупаните и постигнати познания в областта
на храненето, включително резултатите на научно-изследователските
студии и традиционните източници на информация, трябва да послужат за рационална политика и ефективни действия. Освен това, познанията не са достатъчни да посрещнат днешните предизвикателства
пред храненето и общественото здраве. Необходимо е постоянно да се
прилагат и оценяват стратегии на хранителни политики. Това е показано образно със спираловидния символ на конгреса.
Генералната тема на конгреса се фокусира в 6 ключови области:
1. Равностойни системи на хранене с различни и разнообразни храни
2. Политики на храни и хранене
3. Безопасност на околната среда, храните и храненето за всички
4. Детерминанти за здраве
5. Успешни стратегии и интервенции
6. Същност и развитие на храненето за обществено здраве
World Nutrition Rio 2012 е насочен към основните и съществени детерминанти на хранителните системи и моделите на хранене, както и към
техните непосредствени причини, в условията на заболяване, здраве и
здравна превенция. Анализират се също така социални, икономически,
политически фактори и фактори на околната среда, както и биологични
детерминанти на храненето и здравето.
Принципи на World Nutrition Rio 2012 са прозрачност, сътрудничество, независимост, взаимодействие, интерактивност, отговорност.
Амбицията на Световния конгрес по хранене е да даде ново начало за
храненето за обществено здраве в новия век, за да посрещне днешните
предизвикателства на кризите в икономиката, енергетиката, околната среда и храненето, на глобализацията и климатичните промени.
За нас ще представляват интерес документите на конгреса, поважните научни теми и дебати, за които на страниците на нашето
списание ще бъде подготвена информация от българските участници
в конгреса, а такава може да се намери и на сайта на конгреса: www.
worldnutritionrio2012.com.
Доц. д-р Даниела Попова
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