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Genel Bak şGenel Bak şGenel BakışGenel Bakış

• Arka Plan…. beslenme ile ilgili temel konular;
DSÖ AVRUPA’d l l• DSÖ AVRUPA’da neler oluyor:
– Beslenme, Fiziksel aktivite ve obezite konusunda 

yapılanlar/başarılar
• DSÖ AVRUPA vizyonuDSÖ AVRUPA vizyonu
• Gelecek planları ve ihtiyaçlar ….



Temel sebepler biliniyorTemel sebepler biliniyor
Avrupa’da risk faktörlerine göre kaybedilen ömür süreleriAvrupa’da risk faktörlerine göre kaybedilen ömür süreleri, , 20042004

p yp y

Source: Global Health Risks.. Geneva, World Health Organization, 2009 
(http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/global_health_risks/en/index.html/). 



Çocuklarda kötü beslenmenin Çocuklarda kötü beslenmenin ÇÇ
iki sonucuiki sonucu

Source: Adapted from Cattaneo A et al. Child nutrition in CEE and CIS countries: report of a situation analysis. Geneva, 
UNICEF  2007UNICEF, 2007.
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niaf M
ace

donia
sta

nKyrg
yst

an

Arm
eni

a

er Y
ugosl

av 
 Republic 

of M
Turk

ey

Tajik
ista

nUzbekist

The 
form

er 

aza
kst

an

Bosnia H
erz

egovi
na

Tu
Serb

ia

Romani
aKazBos

0 5 10 15 20 25 30 35 40Ukra
ine

Azer
baija

n

Percentage

Source: Global UNICEF Breastfeeding database, 2000-2006



Çoc klardaÇoc klarda obe iteobe iteÇocuklarda Çocuklarda obeziteobezite
• Anne sütü almamış 

çocukların ileride aşırı kiloluçocukların ileride aşırı kilolu 
veya obez olma riskleri % 25 
daha fazladır.daha fazladır.

• Çocukların % 20 kadarı açırı 
kiloludur; 1/3’ü obezdirkiloludur; 1/3 ü obezdir

• Bu durum diyabet ve diğer 
h t l kl thastalıkların artmasına ve 
sağlık hizmetleri 

fl il lmasraflarının milyonlarca 
dolar artmasına sebep 

l kt dolmaktadır



Sebze ve meyve tedariki birçok ülkedeSebze ve meyve tedariki birçok ülkedeSebze ve meyve tedariki birçok ülkede Sebze ve meyve tedariki birçok ülkede 
tavsiye edilen miktarların altındadırtavsiye edilen miktarların altındadır

>600g/kişi/gün>600g/kişi/gün

<600g/kişi/günKaynak: FAOSTAT 2003



Avrupa’da erişkinlerdeAvrupa’da erişkinlerde obeziteobezite veveAvrupa da erişkinlerde Avrupa da erişkinlerde obeziteobezite ve ve 
sosyososyo ekonomik gruplarla ilişkisiekonomik gruplarla ilişkisi

Martinez et al 1999



ObeziteObezite ile mücadele için Avrupa ile mücadele için Avrupa ç pç p
Bakanlar KonferansıBakanlar Konferansı

 Kasım 2006: Üye Devletler Obezite ile 
mücadele konusundaki Avrupa Bildirisinimücadele konusundaki Avrupa Bildirisini 
onayladı. Bildiride temel prensipler ve 
eylem alanları belirlendi. 

 Avrupa Bildirisi DSÖ’nün Avrupa Avrupa Bildirisi, DSÖ nün Avrupa 
düzeyinde  “politika ve eylemleri düzenli 
olarak gözden geçirmesini ve 
değerlendirmesini’’ ve  Avrupa için ‘’3 yıllık 
il l l ” h lilerleme raporları” hazırlamasını 
gerektirmektedir.

 Bölgedeki salgınların engellenmesi ve 
eğilimin tersine çevrilmesi nihai hedeftireğilimin tersine çevrilmesi nihai hedeftir. 
Özellikle çocuklar ve ergenlerle ilgili 
ilerleme, gelecek 4-5 yıl içinde birçok 
ülkede ulaşılabilir olmalı ve en geç 2015 ş g ç
yılına kadar gidişatı tersine çevirmek 
mümkün olmalıdır.



Gıda ve Beslenme Politikası AvrupaGıda ve Beslenme Politikası AvrupaGıda ve Beslenme Politikası Avrupa Gıda ve Beslenme Politikası Avrupa 
Eylem Planı (2007Eylem Planı (2007--2012)2012)

 Eylül 2007: DSÖ Avrupa Bölge Komitesi 
EUR/RC57/R4 kararnamesini 
onaylamıştır. Bu kararname Gıda ve 
Beslenme Konusunda DSÖ İkinci 
Avrupa Eylem Planı Politikası 2007-
2012’i oluşturmuş ve Üye Devletlerin 
beslenme ve gıda politikaları 
geliştirmelerini ve uygulamalarını 
öngörmektedir. 

 Kararnamenin eylem paketlerine 
dönüştürülmesi için prensipler ve bir 
çerçeve oluşturmuştur.



Sorunlar ve Eylem AlanlarıSorunlar ve Eylem AlanlarıSorunlar ve Eylem AlanlarıSorunlar ve Eylem Alanları

EYLEM ALANLARI

Destekleyici bir sağlık başlangıcı

Sağlık Sorunları

Beslenme ile ilgili Destekleyici bir sağlık başlangıcı
için sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir 
bir gıda arzının sağlanması

Beslenme ile ilgili 
bulaşıcı olmayan 

hastalıklar

Tüketicilere kapsamlı 
bilgi verilmesi ve eğitim sağlanması

Çocuk ve Ergenlerde 
Obezite

Entegre Eylemler Uygulama
Vitamin ve mineral 

Sağlık sektöründe gıda güvenliği 
ile beslenmenin güçlendirilmesi

eksikliği

Gıda kaynaklı g ç

İzleme ve değerlendirme

y
hastalıklar



İlk sonuçlarİlk sonuçlarİlk sonuçlarİlk sonuçlar



Aşırı Kilo Aşırı Kilo ((ObeziteObezite düzeyindedüzeyinde) ) şş (( yy ))
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DSÖ 5-19 yıl çocuklar için  büyüme referans: Aşırı kilo:> 1 SD; Obezite> 2SD



WHO EURO/EC WHO EURO/EC ProjesiProjesi
Avrupa Birliği'nde beslenmenin Avrupa Birliği'nde beslenmenin 
iyileştirilmesi fiziksel aktivite veiyileştirilmesi fiziksel aktivite veiyileştirilmesi, fiziksel aktivite ve iyileştirilmesi, fiziksel aktivite ve 
obeziteninobezitenin önlenmesi önlenmesi 
konusundaki ilerlemelerin konusundaki ilerlemelerin 
izlenmesiizlenmesi



İş Paketi İş Paketi 20082008--20102010
• Beslenme Durumu, Beslenme Alışkanlıkları 

ve Fiziksel Aktivite Kalıplarının Gözetimi
• Ulusal Politika ve Eylemler
• Bölgesel İyi Uygulamalar ve Yerel GirişimlerBölgesel İyi Uygulamalar ve Yerel Girişimler
• Veri Tabanı Oluşturulması ve Yönetimi
• Ulusal Gözetim ve Politika Desteği• Ulusal Gözetim ve Politika Desteği
• Koordinasyon, Yönetim ve Raporlama
• Sonuçların Yaygınlaştırılması



Daha fazlasını keşfetmek ş
…imkanları araştırmak….
• Avrupa Komisyonu (DG INFSO - Medya yönerge 

MKT kl d )- MKT çocuklara gıda)
• DG AGRI (Okul Meyve Programı)( y g )
• Yerel Eylem Girişimi (Belediyeler) Obezite ile 

mücadelemücadele
• Orta derecede beslenme yetersizliği ve TJK, 

UZK ve diğerleri özellikle mikro besin eksikliği



Aşağıdakilerle birlikte çalışma ş ğ ç ş
ihtiyacı ve isteği:
• Sağlık Sistemleri:
• İlk basamak Obezite; Beslenme ve Fiziksel Aktivite (% 70 pratisyen -; ( p y

eğitimsiz)
• Diyetisyenler ve sağlık sistemi içinde beslenme
• Entegre eylem (birincil korunma, zarar azaltma ... ..)
• Bulaşıcı hastalıklar:
• Beslenme ve HIV
• Beslenme ve TB



Beslenme Vizyonu veBeslenme Vizyonu ve AAvrupavrupaBeslenme Vizyonu veBeslenme Vizyonu ve AAvrupavrupa
• AB gibi Avrupa Ortakları ile ilişkilerin g p ş

güçlendirilmesi;
– Belediyeler / Yerel yönetimlery y

• Sosyal gruplar arasında eşitsizlikleri ele almak 
ve fiziksel aktivite beslenme ve obezite ile ilişkilive fiziksel aktivite, beslenme ve obezite ile ilişkili 
sağlık eşitsizliklerini azaltmak;

• Ulusal Planların değerlendirilmesi: üye 
devletlerin beslenme, fiziksel aktivite ve obezite ,
alanındaki ihtiyaçlarına karşı duyarlılık



Vizyonumuz DSÖ: beslenme alanında sağlık için bir "deniz feneri"Vizyonumuz – DSÖ: beslenme alanında sağlık için bir deniz feneri


