
“Herkes için Optimal Nutrisyonel Bakım”

“Optimal Nutritional Care for All”



Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği

KEPAN

• Kuruluş yılı 1994

• ~700 üye

• 8 ulusal kongre

• 1 uluslararası kongre



Doktor

(526)

Diyetisyen

(90)

Eczacı

(17)

Hemşire

(24)







• The Partners of ENHA

• European Society of Clinical Nutrition (ESPEN)

• European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS)

• Association Internationale de la Mutualité (AIM mutual 

health insurers)

• European Federation of the Associations of Dietitians 

(EFAD)

• European Hospital and Healthcare Federation (HOPE)

• European Nursing Directors Association (ENDA)

• Medical Nutrition International Industry (MNI)

• Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU 

Community Pharmacists)

http://www.espen.org/index.php
http://www.eugms.org/
http://www.aim-mutual.org/
http://www.efad.org/
http://www.hope.be/
http://www.enda-europe.com/
http://www.medicalnutritionindustry.com/
http://www.pgeu.eu/










“Fight against Malnutrition” 

campaign



“Herkes için Optimal Nutrisyonel Bakım”

“Optimal Nutritional Care for All”

“ONCA campaign”









Nutrisyonel Tarama Uygulama Konferansı 2014

“Herkes için Optimal Nutrisyonel Bakım”

- Taslak programı 4 – 5 Kasım, Brüksel 

Amaçlar

•Kampanyaya odaklanmak için ulusal çok paydaşlı ortaklıklar 

oluşturmak ve güçlendirmek amacıyla seçilmiş ülkeleri motive 

etmek

•Seçilmiş odak ülkelerde nutrisyonel bakımın mevcut 

durumunu karşılaştırmalı olarak değerlendirmek

•Her ülke için anahtar paydaşlarla birlikte Avrupa / ENHA 

stratejisi ve önerilen eylemleri tanımlamak

•Her ülke için kabul edilen strateji ve spesifik aksiyonları 

uygulamaya sokmak

•Yıllık gelişim ölçütlerini tanımlamak



Nutrisyonel Tarama Uygulama Konferansı 2014

“Herkes için Optimal Nutrisyonel Bakım”

- Taslak programı 4 – 5 Kasım, Brüksel 

Katılımcılar /paydaşlar

•Seçilmiş odak ve gözlemci ülkelerden gelen hasta grupları, 

profesyonel dernekler ve ulusal birliklere ait ulusal delegeler 

(60)

•ENHA üyeleri (15)

•EU EIP AHA, WHO EURO (3)

•Kilit uzmanlar (3)



Nutrisyonel Tarama Uygulama Konferansı 2014

“Herkes için Optimal Nutrisyonel Bakım”

- Taslak programı 4 – 5 Kasım, Brüksel 

Sonuçlar

•Odak ülkelerde güçlendirilmiş ulusal ortaklıklar

•Odak ülkelerde kampanyanın mevcut durumunu 

karşılaştırmalı olarak değerlendirmek

•Odak ülkelerde kabul edilen öncelikli eylemler ve ana 

performans göstergeleri

•Gelecekteki odak ülkelerin ve gözlemci ülkelerin görüşleri


