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От 7 до 12 ноември 2014 г. в Лас Палмас де
Гран Канария, Испания, се проведе Трети световен конгрес по хранене и обществено здраве (III
World Congress of Public Health Nutrition). Организатор
на форума е Международната асоциация по обществено хранене (IACON). Конгресът се провежда веднъж
на 4 години, първият от които е проведен в Барселона, Испания, през 2006 г. Значимостта на този
важен международен форум е, че професионалисти
от много сфери на науката могат да обменят знания и опит по въпросите на храненето, здравето и
околната среда.
По традиция в рамките на форума се проведоха паралелно и II Латиноамерикански конгрес по
обществено хранене, V Латиноамерикански конгрес
по хранене и обществено здраве, X Конгрес на Испанското дружество по хранене..
В световен мащаб проблемите, пред които е
изправена науката по хранене, са значими. И докато
в развитите страни основният проблем са свръхтеглото и затлъстяването, то в развиващите се
страни основен проблем са малнутрицията и тежките хранителни дефицити в резултат на недостиг
на витамини и минерали, на които бяха посветени
няколко научни сесии.
На конгреса присъстваха участници от всички
континенти. Актуалните новини в областта на храненето бяха представени в повече от 180 презентации и в 720 постера, включващи теми от 8 основни
научни модула:
Напредък в проучванията на храненето;
Хранене през житейския път;
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Хранене, обществено здраве и околна среда;
Хранене и мениджмънт на болестите;
Хранителни вещества и оценка на храненето;
Функционални храни и биоактивни компоненти;
Хранителни, културни практики и обучение
по хранене;
Селско стопанство, наука за храни и безопасност.
България беше представена в научния форум от
водещи специалисти по хранене и диететика, работещи в сферата на храните, храненето, затлъстяването, съответно от МУ, София, и Национален
център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).
Включени в научната програма на конгреса бяха
пет теми („Хранителен статус на ученици от 1-ви
клас и фактори на училищна среда в България” –
В. Дулева, Ст. Петрова, Л. Рангелова; „Рискови фактори, свързани с майката, за ниско тегло при раждане
на децата” – Ст. Петрова, Л. Рангелова, В. Дулева;
„Предизвикателства при насърчаването за здравословно хранене още от раждането на децата” –
Ст. Петрова, В. Дулева, Л. Рангелова; „Хранене на
деца от 1 до 3-годишна възраст в ОДЗ, София, България” – Л. Рангелова, В. Дулева, С. Петрова, T. Татьозов, Ж. Зюмбюлева; „Връзка между серумните
нива на 25-(OH)-витамин D с типа на затлъстяване при лица със свръхтегло и затлъстяване” –
M. Николова, Л. Рангелова).
Резюмета на всички одобрени и участвали в конгреса автори са публикувани в специален брой на
Международното списание по обществено здраве
(International Journal of Community Nutrition 2014, Vol.
0, Suppl.).

