Uluslararası Etik ve İyi Uygulama Kodları
Uluslararası standartların amacı varolan ulusal standartların yerini almak değil, hepimizin
üzerinde anlaşabileceği önemli konuları kağıda dökmektir. Bu kurallar, dünyada diyetetiğin ortak
zeminini belirler.

Uluslararası Etik Kodları
Diyetisyenler, dünyadaki beslenme düzeyini geliştirmek için adil ve eşitlikçi bir tavırla
uygulama yapabilmek için:
Yeterli, nesnel ve eylemlerinde dürüst olmak
Tüm insanlara ve ihtiyaçlarına saygı duymak
Başkalarıyla işbirliği içinde olmak
İnsanların beslenme süreçlerinde olumlu sonuçlar almak için uğraşmak
Kimseye zarar vermemek
Beslenme ve diyetetik uygulamasında iyi uygulama standartlarına bağlı kalmak

Uluslararası iyi Uygulama Kodu
Hizmetin Sağlanması ve bilginin uygulamaya geçirilmesi için:
Beslenme ve diyetetikte yüksek kaliteli ve düşük maliyetli hizmetler sağlamak
Toplumun ya da müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun hizmetler sağlamak
Diyetetik ve beslenme bilgisini yetkin bir biçimde uygulamaya geçirmeli ve diğer sağlık
alanları ve sosyal bilimlerle bilgisini bir araya getirebilmek
Beslenme ve diyetetiği diğer bakım hizmetleriyle bir araya getirebilmek için, bağlamını
göz önüne almaksızın başkalarıyla iş birliği içinde çalışmak
Müşteriler ve hizmet kullanıcılarıyla ortaklık içinde çalışmak
Uygulamayı ve araştırmaların uygulamasını geliştirmek
Uygulamayı geliştirmek için araştırmaları yorumlamak, uygulamak, vücuda getirmek ya
da araştırma sürecine katılmak
Benzersiz bir bilgi bütünü oluşturmak
Besinler ve insanların beslenmesi hakkında derinlemesine bilgiye sahip olmak
Kanıtlara dayalı uygulama yapmak
İletişim
Beslenme eğitimi, eğitim alma ve verme, politika ve program oluşturma yoluyla etkin
iletişim kurmak
Beslenme ve diyetetik, açlığın giderilmesi ve verilen hizmetlerin önemini savunmak.
Diyetetik mesleğini ilerletmek ve tanıtmak
Uygulamada Kalite
Uygulamanın kalitesini sistematik olarak değerlendirmek ve bu geri bildirime dayanarak
uygulamayı gözden geçirmek
Hizmetleri ve uygulamayı her zaman geliştirmeye uğraşmak
Uygulama yapmak için devamlı surette yeterliliğini korumak
Sürekli yeterlilik ve mesleki sorumluluk
Kamu önünde hesap verebilir olmak
Uygulamanın yasal gereklilikleri karşılamasını sağlamak konusunda sorumluluk kabul
etmek.
Hayat boyu eğitim sürecine dahil olmak ve kendini geliştirmek yoluyla yeterliliğinin
devamını sağlamak.
Uluslararası Diyetetik Dernekleri Konfederasyonunca (ICDA) kararlaştırılmış,
Avrupa Diyetisyenler Birliği Federasyonu’nca (EFAD), Eylül 2008’de kabul edilmiştir.
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