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ESPEN План за действие 

 

Международна декларация за човешкото право на 

хранителна грижа 

 

Въведение 

Международната декларация за човешкото право на хранителна грижа беше 

подписана по време на 44-тия конгрес на ESPEN във Виена, Австрия от водещите 

международни дружества по клинично хранене - ASPEN, ESPEN, FELANPE и 

PENSA, съвместно с представители на пациентски организации (EPF), диетолози 

(EFAD) и глобална мрежа от над 70 национални дружества по клинично хранене. 

Декларацията заявява, че грижата за храненето е човешко право, пряко 

свързано с правата за достъп до храна и здраве, касаещо всеки пациент в риск 

от недохранване (малнутриция) или с изявено недохранване, причинено от 

заболяване. Свързаното със заболяване недохранване (СЗН) всъщност е 

сериозен, но пренебрегван клиничен проблем, който представлява често 

срещано усложнение на буквално всяка остра и хронична болест. 

Недостатъчната осведоменост относно СЗН е още по-неприемлива предвид 

сериозните доказателства, демонстриращи ефективността на прилагането на 

грижата за храненето с цел предотвратяване и лечение на нарушенията на 

хранителния статус и отрицателното им въздействие върху клиничните 

резултати. 

Декларацията предоставя рамка от 5 принципа, които могат да служат за 

разработването на планове за действие, като паралелно с това допринася за 

повишаване на осведомеността за СЗН и за създаване на мрежи за 

сътрудничество между заинтересованите страни. С настоящото ЕSPEN очертава 

план за действие, следвайки принципите на Декларацията. 

 

Цели 

Планът за действие цели да създаде инструменти за насърчаване въвеждането 

на 5-те принципа на Виенската декларация в последователни действия за 

насърчаване достъпа до хранителна грижа за всички пациенти с или в риск за 

СЗН. 

Програмата e и платформа за сътрудничество с политици и други 

заинтересовани страни с ключова роля, включително, но не само, други 

дружества по клинично хранене, професионални и научни общности, 

пациентски организации. 

 



 

стр. 3 от 7 

  

  

План за действие 

Планът за действие цели да създаде и предостави инструменти, улесняващи 

цялостното прилагане на Декларацията, като конкретно насърчава прилагането 

на всеки отделен принцип. 

 

Принцип #1 

Политиките за обществено здраве трябва да направят опазването на 

правото на грижата за храненето фундаментална ос в борбата срещу 

СЗН 

 

 

Инструмент: 

Кратки препоръки 

ESPEN ще разработи и разпространи кратки препоръки относно СЗН. Документът 

ще съдържа: 

- кратко описание на проблема СЗН, съдържащо кратък текст и графични 

компоненти; 

- ключовата роля на грижата за храненето в превенцията и лечението на 

СЗН, включително и неговото представяне като човешко право с потенциал да 

се намали неравенството в достъпа до храна и здраве; 

- препоръки как да се осъществява хранителната грижа като ефективна 

здравна политика, включително примери за най-добрите съществуващи 

практики и примери, и потенциал да се оптимизира разпределението на 

здравните ресурси. 

Кратките препоръки ще бъдат специално насочени към комуникация с 

управляващите политици и другите свързани заинтересовани страни, участващи 

в създаването на или влияещи върху здравните политики. 

 

Принцип #2 

Образованието и научните изследвания в областта на клиничното 

хранене са основна линия на зачитането и опазването на правото на 

хранителна грижа 

 

 

Инструмент: 

Образованието, касаещо грижата за храненето в медицинските колежи 

и университети 
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Обучението по грижа за храненето е от съществено значение в образоването на 

всички медицински и здравни специалисти (не само тези, които са пряко 

отговорни за грижата за храненето) в неговите три фундаментални аспекта – 

основи на храненето (хранознание), приложно или храненето като част от 

общественото здраве, и клинично хранене. 

Това обучение трябва да бъде задължително, но за съжаление до голяма степен 

то липсва в учебните програми на медицинските колежи и университети по 

света. Неотдавна ESPEN започна активностите по NEMS (обучение по хранене в 

медицинските колежи и университети) с цел насърчаване внедряването на 

обучение по хранене, които включват университети, научни екипи, клиницисти, 

политици, студенти. 

За да се улесни прилагането на Декларацията за човешкото право на грижа за 

храненето, ESPEN ще подготви пълен набор от образователни материали за 

обучение по хранене в медицинските колежи и университети в контекста на 

дейностите NEMS, който ще бъде предоставен на заинтересованите страни 

както за пилотни проекти, така и за редовно използване в системата на 

образованието. 

Стимулиране на научните изследвания 

Оптималната хранителна грижа за отделни пациенти със СЗН в клинична среда 

изисква решения, базирани на доказателства, подкрепени от висококачествени 

научни изследвания. ESPEN се стреми да поддържа и разпространява научни 

изследвания в областта на хранителната грижа, като финансира научни 

инициативи, организира конгреси, симпозиуми, уебинари и активности в групи 

по специални интереси, както и списване на стриктни препоръки за 

насърчаване прилагането на най-добрите практики. 

За да се улесни по-нататъшното прилагане на Декларацията, ESPEN ще 

продължи и ще се стреми да разширява научноизследователска дейност, с 

особено внимание към насърчаване на организирани инициативи за млади 

учени, включително менторски програми, работа в изследоватески мрежи и 

възможности за участие в общи дейности. 

 

Принцип # 3 

Етичните принципи и ценности в клиничното хранене, включително 

справедливост и равенството в достъпа до хранителни грижи, са в 

основата на правото на хранителна грижа 

 

 

Инструмент: 

Правила и насоки, касаещи етичните аспекти на клиничното хранене 

В контекста на своя наръчник, ESPEN предварително е създало насоки относно 
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етичните аспекти на храненето. С цел очертаване на нова референтна рамка, 

взимайки предвид и контекста на опазването на човешките права, както е 

разписано в Декларацията, ESPEN ще разшири и обнови насоките си относно 

етичните принципи в клиничното хранене. 

Актуализираните материали ще включват прилагането на FREDA принципите 

(справедливост, уважение, равенство, достойнство, автономност) на човешките 

права в клиничната практика при грижата за храненето, задълженията на 

свързаните с нея здравни специалисти, както и медицинските предпоставки, 

медицинските възможности и цели, и финансовите въпроси и съображения. 

 

Принцип #4 

Грижата за храненето изисква институционална култура, която следва 

етични принципи и ценности и интердисциплинарен подход 

 

 

Инструмент: 

Мултидисциплинарна осведоменост относно СЗН 

Внедряването на Декларацията за човешкото право на хранителна грижа 

изисква интердисциплинарно сътрудничество. Тъй като СЗН може да е 

следствие от буквално всяко остро или хронично заболяване, цялостното и 

адекватно прилагане на Декларацията няма да бъде възможно без повишаване 

на осведомеността за СЗН на професионалистите от различните медицински 

специалности извън групата на пряко засегнатите с грижата за храненето 

специалисти. 

Това налага институционално осъзнаване на проблема със синергичен подход, 

който да свързва институционалните звена, допринасящи за най- качественото 

и безопасно лечение. 

С цел да се улесни по-нататъшното институционално и интердисциплинарно 

прилагане на Декларацията за човешкото право на хранителна грижа, ESPEN 

ще продължи да популяризира своите дейности за идентифициране на риска от 

СЗН, диагностициране и лечение на СЗН отвъд групата на здравните 

специалисти по клинично хранене. Това включва: 

- Ден на грижата за храненето (nDay): от над 15 години ESPEN 

промотира и разширява дейностите на nDay заедно с Виенския университет. 

nDay е еднодневно проучване в болниците, при което се ползват въпросници, 

базирани на неспециализиран език и разпространявани и от нехранителни 

специалисти във всички болнични отделения. 

Проучването вече разполага с данни, събрани от над 200 000 отделни пациенти, 

които позволяват оценяване, научни изследвания и инициативи за повишаване 

на осведомеността за СЗН в световен мащаб. 
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ESPEN ще продължи да провежда nDay инициативата и да разширява нейния 

обхват и приноса ѝ за повишаване на информираността относно СЗН в тясно 

сътрудничество с екипа на nDay във Виенския университет. 

С цел да се подобри осведомеността за СЗН и интердисциплинарната 

приемственост на грижите между институциите и обществото, ESPEN вече 

инициира nDay в домовете за възрастни хора и се ангажира с нови инициативи, 

в които да включи лекарите от първичната медицинска помощ при оценка на 

малнутрицията (недохранването); 

- Унифициране на диагнозата СЗН (съгласно МКБ-11): ESPEN и други 

международни дружества и професионални организации по клинично хранене 

наскоро оповестиха международен консенсус с прости и стандиртизирани 

критерии за диагностика на СЗН чрез Глобалната лидерска инициатива за 

малнутриция (GLIM). 

Този консенсус-базиран стандарт за унифицирана СЗН диагностика е от 

решаващо значение за разпознаването на СЗН в професионалните общности 

отвъд тази на специалистите по хранене, и за зачитането на човешкото право 

на грижа за храненето. 

ESPEN се ангажира да популяризира разпространението и въвеждането на GLIM 

критериите в Европа и по света заедно със заинтересованите партньори. По-

специално, въз основа на GLIM консенсусните критерии ESPEN ще увеличи 

усилията си за актуализиране на диагностичните критерии за СЗН в 

инструкциите на Международната класификация на болестите, ревизия 11 

(МКБ-11). 

 

Принцип #5 

Овластяването на пациентите е ключов фактор за предприемане на 

необходимите действия по оптимизиране на грижата за храненето 

 

 

Инструмент: 

Пациентска харта за грижата за храненето 

Овластяването на пациентите е много мощна стъпка и инструмент за 

подобряване на здравеопазването. Овластяването изисква образование и води 

до споделяне на познания и отговорности с пациентите и техните семейства. 

Овластяването на пациентите и семействата им относно СЗН и неговото 

предотвратяване или лечение, притежава голям потенциал за подпомагане 

повишаването на информираността за това състояние. 

За да улесни внедряването на Декларацията за човешкото право на хранителна 

грижа, ESPEN ще популяризира включването на хранителната грижа към 

пациентските права в Пациентска харта за хранителна грижа, изброявайки 

правата и отговорностите на пациента. 



 

стр. 7 от 7 

За целта ESPEN ще търси сътрудничество с пациенти и пациентски организации 

и ще насърчава бъдещото ѝ разпространение сред заинтересованите страни и 

управляващите политици. 
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