Etický kodex nutričního terapeuta
Mezinárodní Etický kodex a Kodex dobré praxe přijal EFAD v září 2008
Mezinárodní standardy by neměly zcela nahradit veškeré národní standardy, ale měly by být
součástí těch důležitých dokumentů, s nimiž můžeme všichni souhlasit. Měly by se stát
základem práce nutričních terapeutů po celém světě.
Mezinárodní Etický kodex
Nutriční terapeuti pracují správným a slušným způsobem na zlepšení stavu výživy po
celém světě prostřednictvím toho, že:
1. jsou k výkonu své práce způsobilí, přistupují k ní objektivně a čestně
2. Respektují všechny osoby a jejich potřeby
3. Spolupracují s ostatními
4. Usilují o pozitivní nutriční stav obyvatel
5. Nezpůsobují jakékoli újmy
6. Dodržují standard „dobré praxe“ ve výživě a dietologii

Mezinárodní Kodex dobré praxe
Zajištění/ poskytování služeb a uplatňování know-how:
1. Poskytovat vysoce kvalitní a zároveň finančně výhodné služby v oblasti výživy a
dietologie
2. Poskytovat služby založené na očekáváních a potřebách komunity nebo klienta
3. Odpovídajícím způsobem používat znalosti z výživy a dietologie a uplatňovat je i
v ostatních oblastech zdravotní a sociální péče
4. Pracovat kolektivně s ostatními profesionály, a zapojit tak problematiku výživy a
dietologie do celkové péče a služeb bez ohledu na okolnosti
5. Pracovat s klienty i ostatními účastníky poskytovaných služeb jako s partnery
Rozvoj praxe a využívání výzkumu
1. Interpretovat, aplikovat a podílet se na základním výzkumu, a potvrdit tak praktické
zkušenosti
2. Rozvíjet svou vlastní základnu vědomostí
3. Mít hluboké vědecké základy o potravinách a výživě člověka
4. Rozvíjet praxi založenou na vědeckých důkazech
Komunikace
1. Propojit efektivně vzdělávání ve výživě, odborné praxe (stáže), rozvoj politiky a
programy

2. Obhajovat výživu a dietologii, zmírnit hladovění a cenu služeb
3. Povýšit a podporovat profesi nutričních terapeutů (dietologů)
Kvalita v praxi
1. Systematicky ověřovat a na základě ohlasů prověřovat kvalitu praxe
2. Usilovat o zlepšení služeb a praxe
3. Podporovat rozšiřování kompetencí v praxi
Rozšiřování kompetencí a profesní odpovědnost
1. Posilovat vlastní odpovědnost vůči veřejnosti
2. Přijmout odpovědnost za posílení dobré praxe v souladu s legislativními doporučeními
3. Posilovat rozšiřování kompetencí v odpovědnosti za vlastní celoživotní vzdělávání a
zapojení se do vlastního rozvoje

