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Navedbe virov
Ta elaborat izhaja iz projekta EURO-PREVOB, ki ga je ustanovil Šesti okvirni program
Evropske komisije (Projekt št. 044291). Ta dokument odraţa samo mnenja in stališča
avtorjev; Evropska komisija zatorej ni odgovorna za kakršnokoli uporabo podatkov in
informacij zajetih v tem dokumentu. Iskreno se zahvaljujemo članom svetovalnega odbora
projekta EURO-PREVOB za njihovo podporo in smernice: Tim Lobstein (Mednarodna delovna
skupina za boj proti debelosti / Projekt HOPE), Susanne Løgstrup (Evropska mreţa za srce,
EHN), Brian Martin (Zavod za socialno in preventivno medicino, Univerza v Zurichu),
Francesca Racioppi (Evropski center za okolje in zdravje pri Svetovni zdravstveni
organizaciji, Rim) in Liselotte Schäfer Elinder (Center za javno zdravstvo, Stockholm).

Seznam kratic
V tem poročilu so uporabljene naslednje kratice:
ADELF

Zdruţenje francoskih epidemologov
(Association des Epidémiologistes de Langue Française)

BFHI

Iniciativa za dojenčkom prijazne bolnišnice
(Baby Friendly Hospital Initiative)

ES

Evropska skupnost

EURO-PREVOB

Preprečevanje debelosti v Evropi – Konzorcij za preprečevanje debelosti z
učinkovito prehrano in telesnimi dejavnostmi – EURO-PREVOB

Projekt HOPE

Projekt za spodbujanje zdravja s preprečevanjem debelosti po Evropi

IBFAN

Mednarodna mreţa za prehrano dojenčkov
(International Baby Food Action Network)

SES

Socialno-ekonomski status

SZO

Svetovna zdravstvena organizacija
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Kaj je projekt EURO-PREVOB
Čeprav se je zdravje drţavljanov Evrope znatno izboljšalo v zadnjih desetletjih, pa doseţki
niso bili enakomerno porazdeljeni, kar je še posebno opazno pri debelosti. Neenakost
pojavnosti debelosti se je pojavila in vztraja zaradi omejitev, ki jih narekujejo nizek dohodek,
nizka stopnja ozaveščenosti o izboru prehrane, slabe moţnosti za rekreacijske dejavnosti in
različno sprejemanje sporočil za spodbujanje zdravja. Mednarodni in nacionalni udeleţenci
poudarjajo potrebo po zmanjševanju zdravstvenih teţav, ki izhajajo iz debelosti v Evropi,
kakor tudi neenakosti pojavnosti debelosti; dokajšni raziskovalni naporni so usmerjeni k
izboljševanju razumevanja dejavnikov, ki prispevajo k debelosti, in učinkovitosti ukrepov za
preprečevanje debelosti. Vendar pa prihaja do nedoslednega pretoka informacij med
drţavami in neustreznega vključevanja novih znanstvenih izsledkov v usmeritve
zdravstvenega varstva, tako da so ukrepi za preprečevanje debelosti s prehrano in telesno
dejavnostjo ter odpravljanje neenakosti pojavnosti debelosti neuspešni.
Projekt EURO-PREVOB je bil projekt Evropske koordinacijske aktivnosti, sredstva za katerega
je zagotovila Evropska skupnost; projekt je poskušal na evropski ravni razrešiti navedeno
pomanjkljivost vključevanja virov in strokovnega znanja na področju prehrane in telesne
dejavnosti v javnem zdravstvu in širše, da bi reševali druţbene in gospodarske dejavnike
debelosti v Evropi ob upoštevanju posebnosti podregionalnih skupin v drţavah. Projekt se je
izvajal od 1. aprila 2007 do 31. marca 2010. Konzorcij je vodila Šola za higieno in tropsko
medicino v Londonu (London School of Hygiene and Tropical Medicine), v njem pa je
sodelovalo 15 partnerjev iz 10 drţav z interdisciplinarno ekipo strokovnjakov iz ključnih
področij.

Cilji projekta EURO-PREVOB
Cilji projekta EURO-PREVOB so bili:
1. cilj. Pregled dosedanjega znanja o dejavnikih debelosti, še posebno kar se tiče prehrane
in telesne dejavnosti, pri različnih starostnih skupinah, kakor tudi neenakosti pojavnosti
debelosti v drţavah članicah Evropske skupnosti in na širšem področju Evrope.
2. cilj. Ocena obstoječih usmeritev javnega zdravstva glede prehrane, telesne dejavnosti,
debelosti in neenakosti pojavnosti debelosti v Evropi s pregledom in analizo obstoječih
usmeritev in iniciativ, ki lahko vplivajo na prehrano in telesne dejavnosti (npr. prehransko
javnozdravstvene, kmetijske, gospodarske, prevozne, druţbene in šolske usmeritve) na širši
in oţji ravni.
3. cilj. Razvoj in poskusno izvajanje portfelja inštrumentov, ki bi lahko pomagali
raziskovalcem in nosilcem odločanja v javnem zdravstvu oceniti, kaj je treba storiti za
preprečevanje debelosti v Evropi.
4. cilj. Oblikovanje strategije za razvoj in oceno usmeritev, ki se nanašajo na načrtovane in
obstoječe usmeritve v Evropski skupnosti in na širšem področju Evrope glede prehrane,
telesne dejavnosti, debelosti in neenakosti pojavnosti debelosti.
5. cilj. Spodbujanje in podpora kratkoročnega in dolgoročnega povezovanja in usklajevanja
raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti, ki se nanašajo na znanstvene izsledke in razvijanje
usmeritev glede prehrane, telesne dejavnosti, debelosti in neenakosti pojavnosti debelosti v
Evropi.
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Izseldki projekta
Projekt EURO-PREVOB je uspešno izpolnil svoje cilje za podporo povezovanja in izboljšanja
našega znanja o izkušnjah in dejavnikih debelosti in neenakosti pojavnosti debelosti v Evropi
ter ocenjevanja teh izkušenj in dejavnikov.
Projekt EURO-PREVOB je vključeval širok razpon dodatnih srednjeročnih in dolgoročnih
dejavnosti, ki vključujejo: priprava ciljno usmerjenega pregleda literature o razširjenosti in
naravi debelosti v Evropi ter o usmeritvah, ki bi lahko reševale to teţavo; razvoj orodij, ki bi
lahko snovalcem usmeritev pomagala opredeliti, kaj je treba storiti, torej, Orodje za analizo
usmeritev, ki je bilo poskusno izvedeno v izbranih evropskih drţavah, in razvoj vodnika za
ocenjevanje gospodarskega učinka usmeritev za preprečevanje debelosti; oblikovanje
splošnih načel in povezanih priporočil, ki naj bi podpirali ukrepe za preprečevanje debelosti v
Evropi; in povratne informacije o izsledkih iz navedenih elementov ključnim udeleţencem za
usmeritve in raziskavo v skupnosti s svetovanjem, konferencami in drugimi oblikami
usmeritvenega udejstvovanja. Posamezne dejavnosti so podrobno opisane v podpoglavjih v
nadaljevanju.

Pregled literature
Izvedli smo dva pregleda literature v zgodnjih fazah projekta, da bi osvetlili znanstvena in
usmeritvena dokazila, potrebna za razvoj naslednjih faz projekta. Oba pregleda sta na voljo
na spletnem mestu projekta. V prvem pregledu smo povzeli znanstvene izsledke o
razširjenosti debelosti, zdravstvenem in gospodarskem bremenu debelosti, socialnoekonomsko neenakost pojavnosti debelosti v Evropi ter dejavnike za debelost in neenakost
pojavnosti debelosti. Prvi pregled je potrdil razširjenost epidemije debelosti v Evropi ter
poudaril neenakost pojavnosti debelosti in dejavnikov tveganja debelosti, ki jih doţivlja
prebivalstvo Evrope. Drugi pregled predstavi razpravo o stanju obstoječih usmeritev v
javnem zdravstvu glede prehrane in telesne dejavnosti kot dejavnikov debelosti in
neenakosti pojavnosti debelosti v Evropi. Nudi poglobljeno oceno razpona obstoječih
usmeritev in ukrepov za preprečevanje debelosti in reševanje bliţnjih in oddaljenih
dejavnikov tveganja.
Poleg pregleda literature smo razvili tudi shematičen model (slika 1) za vodenje dela
projekta EURO-PREVOB, za nudenje logičnega okvira za oceno ključnih usmeritvenih
področij, ki naj bi jih projekt pregledal, in še posebno za pomoč pri razvoju orodja za analizo
usmeritev, ki je opisan v nadaljevanju. Model upošteva izsledke nedavnega projekta o
prihodnosti Foresight [1] in drugih shematičnih modelov za raziskavo okoljskih kazalnikov
debelosti [2]. Model poudarja dejstvo, da posamezniki (in njihova posebna tveganja za
debelosti) ţivijo v določenih okoliščinah, ki jih oblikujeta prehrambeno okolje ter naravno in
grajeno okolje (ki vpliva na telesno dejavnost), oboje pa medsebojno deluje v različnih
danostih, kot so na primer šole. Na ta okolja vplivajo širše, navzkriţne okoliščine, socialnoekonomsko okolje in neenakosti ter psihološko-sociološki in kulturni dejavniki. Vlade,
izvajalci gospodarskih dejavnosti in civilna druţba pomembno vplivajo na navedena okolja in
dejavnike.

1

Butland B, Jebb S, Kopelman P, Lobstein T. Foresight: Tackling obesities: Future choices – Project report. London:
Government Office for Science, 2007.
2

Knai C, Branca F, Pomerleau J, Robertson A, Brunner E, Rutter H et al. D4.1 Report on the development of policy analysis
tools. EURO-PREVOB London: London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2008.
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Slika 1. Shematičen okvir projekta EURO-PREVOB
Preprečevanje debelosti v

Orodja projekta EURO-PREVOB

Evropi – Konzorcij za
preprečevanje debelosti z
učinkovito prehrano in telesnimi
dejavnostmi

I. Orodje projekta EURO-PREVOB za analizo usmeritev
Ključni korak projekta EURO-PREVOB je vseboval razvoj in poskusno izvajanje portfelja
inštrumentov, ki bi lahko z uporabo poenotene metodologije pomagali raziskovalcem in
nosilcem odločanja v javnem zdravstvu po vsej Evropi oceniti moţne učinke predlaganih
usmeritev na zauţitje hrane, stopnjo telesne dejavnosti in debelost.

Razvoj orodja za analizo usmeritev
Orodje za analizo usmeritev in standardizirane metode smo razvili po obseţnem pregledu
literature, kakor tudi po pripravi referata o idejni zasnovi analize usmeritev, ki predlaga
podlago za analizo usmeritev v okviru projekta EURO-PREVOB, metode za analizo usmeritev
in načela s smernicami za razvoj orodja za analizo usmeritev. Ključni cilj je bil priprava
orodja, primernega za vse evropske drţave.
Orodje za analizo usmeritev smo pripravljali po korakih in vključili dva večja pregleda s strani
partnerjev projekta in izvedencev. Prvi osnutek smo predstavili in o njem razpravljali na
prvem plenarnem sestanku projekta EURO-PREVOB (april 2008), na katerem se je zbralo 52
izvedencev in ključnih udeleţencev iz 25 evropskih drţav. Posodobljene inštrumente smo
nato predhodno preizkusili v petih poskusnih drţavah poleti 2008, o izsledkih pa smo
razpravljali na sestanku septembra 2008, kjer so se zbrali delovni vodje poskusnega
izvajanja in koordinatorji projekta. Inštrumente smo dodatno dopolnili pred poskusnim
izvajanjem (glejte spodaj).
Glavno orodje sestoji iz dveh glavnih delov:
1) Kontrolni seznam usmeritev: Vprašalnik, zasnovan za nudenje splošnega pregleda
obstoječe zakonodaje v drţavi, ki se nanaša na prehrano, telesno dejavnost in debelost,
ter za opredelitev vrzeli, ki se lahko zapolnijo. Bolj natančno, vprašalnik zbere podatke o
obstoječih usmeritvah, ki se nanašajo na nacionalno prehrambeno okolje (pridelava
hrane, proizvodnja hrane, trgovanje s hrano, označevanje hrane in pijače, trţenje in
oglaševanje hrane in pijače, usmeritve socialnega skrbstva in usmeritve glede
zdravstvene neenakosti), grajeno okolje (urbanistično načrtovanje, varnost prevoza in
cest, aktivni promet, športni objekti in objekti za prosti čas), zdravstvene storitve za
matere in otroke (ustrezno pridobivanje teţe in izgubljanje teţe za ţenske med
nosečnostjo in po njej ter dojenje in prehranjevanje dojenčkov in majhnih otrok) in šole
(usmeritve šolstva glede prehrane in telesne dejavnosti). Kontrolni seznam usmeritev
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izpolnijo usposobljeni terenski delavci na osnovi raziskav v pisarni in stikov z izbranimi
izvedenci in ključnimi udeleţenci, kadar je to potrebno; in
2) Vprašalnik o skupnosti: Vprašalnik vključuje neposredna opazovanja, ki se izvedejo v
skupnosti za ocenitev izbranih okoljskih kazalnikov prehrambenega okolja (prehrambeno
okolje določene soseske v smislu odprtih trgovin, ki prodajajo hrano in pijačo; cena in
razpoloţljivost kazalnih prehrambenih izdelkov v izbranih prehrambenih trgovinah;
trţenje znotraj in zunaj prehrambenih trgovin; narava in obseg oglaševanja na televiziji
med časom za otroške televizijske oddaje; cena in trţenje izbranih izdelkov hitre hrane)
in grajenega okolja (izbrani kazalniki hoje in kolesarjenja v soseski, vključno z
razpoloţljivostjo in kakovostjo kolesarskih stez, javnih odprtih prostorov in igrišč (glejte
sliko 2), postajališč javnega prevoza, pa tudi vključno z obsegom prometa, varnosti
prehodov za pešce, pločniki in stopnjo neprivlačnosti/nedruţabnosti). Ta vprašalnik
izpolnita dva usposobljena terenska delavca na osnovi neposrednega opazovanja v
skupnosti.
1 = Decent facilities, i.e. sports 2 = Decent facilities but
pitch, well maintained, tidy, missing one or more of the
1 = Primerni objekti, kot je
2 = Primerni objekti, vendar ne
etc.
criteria
in enega
the ali
definition
športna drsalnica, dobro
zadovoljuje
več meril of
‘High
quality’ but oznako,
better than
za visokokakovostno
vzdrževano, urejeno itd.
‘Low
quality’.
vendar bolje kot
nizkokakovostno.

3 3= =Limited
relatively
poor 4 = Limited and very poor
Omejeni or
objekti
ali relativno
quality
facilities,objektov,
e.g. badly
quality facilities, e.g. badly
slaba kakovost
npr.
4 = Omejeni objekti in zelo slaba
maintained,
dirty, litter,
graffiti maintained,
dirty, litter,
slabo vzdrževano,
umazano,
kakovost objektov,
npr. graffiti.
slabo
OR
restricted
(i.e.
odpadki,
grafiti access
ALI omejen
vzdrževano, umazano, odpadki,
dostop (npr. samo za člane).
membership).
grafiti.
Tiny
urban
playground.
Majhno
urbano
igrišče.

Slika 2. Primer meril za ocenjevanje kakovosti javnih igrišč za vprašalnik o skupnosti.

Poskusno izvajanje orodja za analizo usmeritev
Orodje za analizo usmeritev je bilo poskusno izvedeno med septembrom 2008 in aprilom
2009 z uporabo poenotene metodologije v petih drţavah iz različnih evropskih podregij, in
sicer v Bosni in Hercegovini, na Češkem, v Franciji, Latviji in Turčiji. Poskusno izvajanje je v
posamezni drţavi koordiniral eden izmed partnerjev projekta EURO-PREVOB, ki je
nadzoroval terensko delo in postopek ocenjevanja.
Podatki na drţavni ravni so se zbirali s kontrolnim seznamom usmeritev, medtem ko se je
vprašalnik o skupnosti osredotočal na mesta, kjer ţivijo krajevni koordinatorji (Sarajevo v
Bosni in Hercegovini, Brno na Češkem, Marseille v Franciji, Riga v Latviji in Ankara v Turčiji).
Eden ali dva usposobljena terenska delavca sta v vsaki drţavi izpolnila kontrolni seznam
usmeritev pod nadzorom krajevnega koordinatorja. Podatki so se zbirali s pomočjo več
informacijskih virov (triangulacija), vključno z objavljeno literaturo, spletnimi mesti ter stiki z
izvedenci, snovalci usmeritev in ključnimi udeleţenci, kjer je bilo to potrebno. Za
izpolnjevanje vprašalnika o skupnosti so bila izbrana področja z različnimi stopnjami
socialno-ekonomskega statusa ali pomanjkanja. Krajevni demografi in/ali statistiki so
pomagali opredeliti najbolj ustrezne postopke za vzorčenje. Za ocenjevanje zanesljivosti
vprašalnika o skupnosti med ocenjevalci sta vse podatke zbrala dva neodvisna para
usposobljenih terenskih delavcev, ki so se za vsako območje odločili za načrtovano pešpot,
pripravljeno s pomočjo programske opreme svetovnih zemljevidov Google Earth Map in/ali
podrobnih krajevnih zemljevidov. Zbrana opazovanja so bila v kodirani obliki vpisana v
vprašalnik in na zemljevide območja.
Ocenjevanje postopka je bilo zasnovano za nudenje informacij o postopku poskusnega
izvajanja, vključno s podatki, kako se je inštrument izvajal, kako so bili podatki predloţeni in
ali je bilo treba kaj spreminjati med poskusnim izvajanjem. Podatki o ocenjevanju postopka
so bili zbrani v obliki dnevnikov, obrazcev za sledenje zbiranja podatkov in vprašalnikov. V
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vsaki drţavi smo organizirali tudi po en podregionalni sestanek za predstavitev izsledkov
postopka poskusnega izvajanja in za zbiranje povratnih informacij regionalnih izvedencev in
ključnih udeleţencev iz različnih sektorjev glede ustreznosti in uporabnosti orodja za analizo
usmeritev ter glede priporočil za spremembo orodja. Izsledki podregionalnih delovnih
sestankov so prispevali k postopku ocenjevanja orodja.

Ključni izsledki poskusnega izvajanja orodja za analizo usmeritev
Poskusno izvajanje orodja projekta EURO-PREVOB za analizo usmeritev v petih evropskih
drţavah nam je dalo pomembne nove vpoglede v obstoječe usmeritve, ki se nanašajo na
prehrano in telesne dejavnosti, in boljše razumevanje določenih vidikov debelosti v okoljih
različnih drţav. Niz podregionalnih sestankov pa je nudil tudi priloţnosti za izmenjavo
informacij glede problematike o strateških in praktičnih usmeritvah, kot so načrtovanje
obsega, zagotavljanje kakovosti in druge vrste razvoja; omenjeni sestanki pa so tudi potrdili
uporabnost orodja za druge drţave. Na ravni nacionalnih usmeritev pa se lahko vpogled, ki
smo ga pridobili z uporabo inštrumenta za ocenjevanje usmeritev, uporabi kot kazalo, ali so
nacionalne usmeritve usklajene med različnimi sektorji, lahko pomaga uskladiti krajevne in
nacionalne cilje usmeritev ter je lahko v pomoč pri vključevanju evropskih pravnih predpisov
v nacionalno zakonodajo.

Kontrolni seznam usmeritev
Kontrolni seznam usmeritev se je izkazal za uporabnega pri ocenjevanju okoliščin usmeritev
v petih politično in socialno-ekonomsko različnih poskusnih drţavah; izluščili smo nekaj
pomembnih izsledkov. Pri pregledovanju obstoječih usmeritev različnih ustreznih sektorjev je
postalo na primer jasno, da je le malo usmeritev, ki se nanašajo posebej na debelost in
zdravstveno neenakost, ter da je povezava med obema le redko jasno izraţena, razen v
Franciji. Soodvisnosti med debelostjo, zdravstveno neenakostjo in socialno-ekonomsko
neenakostjo so se slabo odraţale v usmeritvah. Poleg tega pa ocenjevanje usmeritev ni
standardna praksa; orodje za analizo usmeritev ponuja priloţnost za nadzorovanje in s tem
načrtovanje ocenjevanja.

Vprašalnik o skupnosti
Izsledki iz poskusnega izvajanja vprašalnika o skupnosti nakazujejo, da je moţno razviti
novo metodo za ocenitev debelosti v raznolikih okoljih. Vprašalnik o skupnosti se je izkazal
za uporabniku prijazno in zanesljivo orodje (zanesljivost rezultatov med ocenjevalci je bila
zelo dobra za večino pomembnih kazalnikov prehrambenega in grajenega okolja) v vseh
drţavah. Izkazal pa se je tudi kot učinkovit in ustrezen način za zajetje pomembnih razlik v
okoliščinah na območjih z različnim socialno-ekonomskim statusom, saj opiše ključne vidike
tako prehrambenega kot grajenega okolja. Poskusno izvajanje orodja je bila koristna vaja,
saj je izpostavilo veliko praktičnih teţav pri ocenjevanju okolij, kot so dostop do
visokokakovostnih zemljevidov in pridobivanje dovoljenj za zbiranje podatkov v nekaterih
prehrambenih trgovinah. Poskusno izvajanje pa je tudi ponazorilo metodološke izzive, kot so
ustrezno vzorčenje območij z različnimi socialno-ekonomskimi statusi, ravnanje s
subjektivnimi spremenljivkami okoliščin (npr. hkratni pozitivni in negativni pomen grafitov –
slika 3, beleţenje nepričakovanih vidikov okolja (npr. kolesarske steze, ki so jih oblikovali
uporabniki sami v Marseilleju – slika 4, mobilni prodajalci hrane v Ankari – slika 5),
opredeljevanje primerljivih standardnih diet ter izbiranje ustreznih meril kakovosti za vidike
grajenega okolja (npr. teţava pri klasifikaciji kakovosti javnega odprtega prostora v Rigi –
slika 6).
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Slika 3. Ulični grafiti
v Marseilleju, Francija.

ika 4. Kolesarske steze,
ki so jih oblikovali uporabniki
v Marseilleju, Francija.

Slika 5. Mobilni prodajalec zelenjave v Ankari,
Turčija, na območju z nizkim SES.

Slika 6. Javni odprti prostor v Rigi, Latvija.

Sl

Orodje bi bilo treba izvajati v širšem obsegu za zbiranje opazovanj, ki bi bila ustrezna za
usmeritve, o socialno-ekonomskih razlikah z vidika ključnih spremenljivih dejavnikov v
različnih okoliščinah (npr. slika 7). Moralo bi biti tudi zdruţeno s podatki o posameznikih, da
bi se lahko okoljski dejavniki povezali z obnašanjem posameznikov ter s stopnjami debelosti
pri otrocih in odraslih.
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nizek SES – V1

V2

V3

V4

visok SES – V5

Povprečno število prodajaln svežega sadja
Povprečno število prodajaln sveže zelenjave
Povprečno število prodajaln sladkih/slanih prigrizkov

Slika 7. Primer moţne analize na osnovi podatkov, zbranih z vprašalnikom o skupnosti –
Število trgovin, ki prodajajo izbrane prehrambene izdelke na območju (pribliţno 0,25km 2)
z različnimi stopnjami socialno-ekonomskega statusa v Sarajevu, Bosna in Hercegovina.

Orodje za analizo usmeritev se trenutno posodablja na osnovi izsledkov poskusnega
izvajanja ter bo na voljo na spletnem mestu projekta.
II. Vodnik za ocenjevanje ekonomičnosti možnih usmeritev za preprečevanje debelosti
Vodnik projekta EURO-PREVOB za ocenjevanje ekonomičnosti moţnih usmeritev za
preprečevanje debelosti vsebuje preprost shematičen okvir in praktičen vodnik za snovalce
usmeritev in raziskovalce v javnem zdravstvu za ocenjevanje ekonomičnosti konkurenčnih
ukrepov za preprečevanje debelosti s poudarkom na ukrepih in usmeritvah izven kliničnih in
zdravstvenovarstvenih okolij. Veliko, če ne vse, kar smo ugotovili, se lahko enakovredno
uporabi za ocenjevanje javnega zdravstva in »druţbenih dejavnikov« ter splošnih ukrepov,
torej tudi izven okvira preprečevanja debelosti.
Nedaven pregled literature nakazuje, da je bilo izvedenih relativno malo raziskav za analizo
stroškovno učinkovitih dejavnosti za spodbujanje zdravja in preprečevanje debelosti. Kadar
se vladni proračuni za zdravstveno varstvo znajdejo pod pritiskom in ukrepi javnega
zdravstva tekmujejo za omejena sredstva z drugimi programi zdravstvenega varstva, katerih
zbirka dokazov je bolje vzpostavljena, je bistvenega pomena, da se vlaga več truda za
predstavitev učinkovitosti in »stroškovne učinkovitosti« posegov za preprečevanje debelosti.
Poudarek vodnika je na ocenjevanju učinkovitosti, saj nobena ocena ekonomičnosti ne more
obstajati, ne da bi se najprej dokazala učinkovitost. Priporočamo in ponazarjamo načine za
reševanje bolj temeljnega izziva ocenjevanja učinkovitosti posegov za preprečevanje
debelosti, še posebno za tiste vrste posegov, ki se jih ne da enostavno prilagoditi oblikam
kontroliranega preskušanja z naključnim izborom. Uporaba naravnoznanstvenih in
kvazieksperimentalnih metodologij je še precej neraziskana, vendar obetajoča, in morda tudi
edina pot naprej, da bi vsaj zmanjšali vrzel med ocenjevanjem raziskav v javnem zdravstvu
in kliničnih preskušanjih.
Vodnik projekta EURO-PREVOB za ocenjevanje ekonomičnosti moţnih usmeritev za
preprečevanje debelosti bo na voljo na spletnem mestu projekta.
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Načela in priporočila
Iz izsledkov projekta EURO-PREVOB so se izluščila splošna načela in povezana priporočila za
usmeritve, ki naj bi tako preprečevale zvišanje pojavnosti debelosti kot zmanjševale
neenakosti.
1. načelo. Oceniti je treba posege in usmeritve za zmanjševanje debelosti.
Vlade svojemu prebivalstvu odgovarjajo za izvajanje usmeritev in načrtov, ki so jih sprejele,
ter za svojo uporabo javnih sredstev za to delo. Torej je nujno, da se previdno oceni
učinkovitost, stroškovno učinkovitost in dolgoročni učinek usmeritev, načrtov in posegov na
z zdravjem povezane izide ter da se izvedejo spremembe, če se ţeleni učinki ne dosegajo.
Vendar pa je to na področju preprečevanja debelosti oteţeno zaradi pomanjkljivosti v
obstoječih nacionalnih nadzornih sistemih. Bistvenega pomena je, da se te pomanjkljivosti
razrešijo z okrepitvijo nacionalnih nadzornih sistemov, s katerimi se lahko zbirajo objektivni,
zanesljivi podatki za sledenje splošnih ravni debelosti in njenih dejavnikov (prehrana in
telesna dejavnost) ter spremenljivih vzorcev znotraj prebivalstva na osnovi socialnoekonomske stratifikacije. Ocenjevanje naj vključuje merila postopka in izidov, da se oceni ne
samo, ali usmeritev deluje (ali ne), ampak tudi zakaj.
Razvoj kazalnikov je ključnega pomena za nadzorovanje in ocenjevanje usmeritev. Kazalniki
so merljive spremenljivke za ocenjevanje sprememb, povezanih s cilji. Le-ti so neposredna
ali delna merila kompleksnih okoliščin, vendar pa lahko nakaţejo smer in hitrost spremembe,
če se meritve izvajajo zaporedno dlje časa, ter lahko sluţijo za primerjavo različnih območij v
istem časovnem obdobju. Zmoţnost doseganja soglasja glede temeljnega niza opredelitev za
evropske kazalnike nudi večje priloţnosti za primerjanje izsledkov raziskav, s čimer se učimo
iz izkušenj drugih, vendar pa je to izven obsega tega projekta.
Ocenjevanje stroškovne učinkovitosti je bistvenega pomena za sprejemanje razumnih
odločitev, saj so sredstva vedno omejena. Vendar pa je literatura, ki smo jo pregledali v
okviru projekta EURO-PREVOB, pokazala, kako redko ocene omenijo celo stroške
programov, ki jih pregledujejo, in seveda ne nudijo ocene stroškovne učinkovitosti: jasno je,
da je stroškovni element izredno pomemben dejavnik pri ocenitvi usmeritve, zato bi bilo v
prihodnje treba zbirati podrobnosti o stroških in jih izrecno navajati v poročilu, skupaj z
inštrumenti, s katerimi so se podatki zbirali. Projekt EURO-PREVOB predlaga nov praktični
vodnik za analizo ekonomičnosti moţnosti za preprečevanje debelosti, ki ga predstavljamo v
nadaljevanju.
Nadzorovanje in ocenjevanje podatkov je bistvenega pomena za sledenje napredka
usmeritev in posegov ter je obvezno za redne revizije in preoblikovanje usmeritev.

Priporočilo 1.1. Uporabljati je treba dosledne pristope za ocenjevanje.
Priporočamo, da se vpeljejo ukrepi za spodbujanje doslednih pristopov za ocenjevanje
usmeritev, ki se nanašajo na debelost in njene okoljske dejavnike, vključno z negotovostjo
prehrambene oskrbe in druţbeno neenakostjo zdravstva v drţavah članicah Evropske
skupnosti. Sprejetje poenotenega pristopa za zbiranje podatkov bo olajšalo primerjavo med
drţavami. Mehanizmi ocenjevanja naj bodo vgrajeni v vse usmeritve, ki lahko vplivajo na
debelost. Treba je izvajati ocenjevanje postopkov, učinkov in izidov usmeritev za
preprečevanje debelosti. Usmeritve je treba ocenjevati v smislu izvajanja (vključno z
omejitvami izvajanja), učinkovitosti in gospodarskih posledic, k čemur je treba dodati oceno
učinka na zdravje, da bi ocenili učinek usmeritev, ki izhajajo iz drugih sektorjev, na debelost.
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2 načelo. Usmeritve za preprečevanje debelosti naj temeljijo na splošni strategiji,
zasnovani za olajšanje izbiranja zdravju koristnih možnosti.
Usmeritve, zasnovane za preprečevanje debelosti, se bodo med seboj seveda razlikovale in
vključevale različne sektorje. Vendar pa bi morale podpirati cilj olajševanja izbiranja zdravju
koristnih in cenovno sprejemljivih moţnosti z ustvarjanjem ugodnih okolij. Potreben je širši
obseg splošnih populacijskih strategij (skupaj s ciljno usmerjenimi preventivnimi in zaščitnimi
ukrepi, kjer je to potrebno) za spodbujanje okolij, ki spodbujajo, ščitijo in podpirajo varno in
zadostno prehrano ter dostop do objektov za telesno dejavnost, medtem ko hkrati
odpravljajo socialno-ekonomske neenakosti pojavnosti debelosti.
Posamezne usmeritve naj se nanašajo na določene potrebe in okoliščine ob kritičnih točkah
ţivljenja, vendar še vedno v okviru splošne strategije. Bolj natančno, cilji priporočil za
ustrezne usmeritve za socialno in zdravstveno zaščito naj bodo: (1) omogočanje varstva za
ţenske v rodni dobi, matere, dojenčke in majhne otroke; (2) olajšanje izbiranja zdravju
koristnih moţnosti za predšolske in šoloobvezne otroke; (3) ustvarjanje zdravega
prehrambenega okolja, ki je dostopno in cenovno sprejemljivo; in (4) ustvarjanje naravnega
in grajenega okolja, ki spodbuja zdrav način ţivljenja.

Priporočilo 2.1. Treba je izvajati ukrepe, ki pomagajo ženskam vzdrževati zdravo
težo pred in med nosečnostjo ter po njej in ki zagotavljajo zdrav začetek življenja
dojenčkom in majhnim otrokom.
Pridobivanje teţe in izgubljanje teţe med nosečnostjo in po njej
Jasne smernice za prehrano, telesno dejavnost in pridobivanje teţe med nosečnostjo so
odločilnega pomena, vendar pa se jih le malo sistematično izvaja v evropskih drţavah, kar
izhaja iz izsledkov analize usmeritev projekta EURO-PREVOB. Nujno je, da se zagotovi
izvajanje jasnih smernic o zdravi teţi (pred in med nosečnostjo ter po njej) za ţenske v rodni
dobi po vsej Evropi, kakor tudi za določene navade med nosečnostjo, kot je preprečevanje
kajenja med nosečnostjo, saj je kajenje neodvisen dejavnik tveganja za debelost.
Dojenje in prehranjevanje majhnih otrok
Med evropskimi drţavami obstajajo velike razlike med usmeritvami za plačan porodniški
dopust in za sprejem določenih posegov za zaščito, spodbujanje in podporo ustreznega
dojenja (npr. Iniciativa za dojenčkom prijazne bolnišnice (Baby Friendly Hospital Initiative,
BFHI); usposabljanje zdravstvenih delavcev; zakoni za zaščito mater in druţin pred
komercialnimi pritiski otroške prehrambene industrije; centri in podporni mehanizmi v
skupnostih za zaščito in podporo prehranjevanja dojenčkov in majhnih otrok; celovite
strategije informiranja, izobraţevanja in komunikacije (Information, Education, and
Communication, IEC) za izboljšanje prehranjevanja dojenčkov in majhnih otrok). Priporoča
se, da naj bi celovite strategije podpirale ustrezno prehranjevanje dojenčkov in majhnih
otrok (vključno z zgodnjim, izključnim in neprekinjenim dojenjem, varnim in zadostnim
dodatnim prehranjevanjem). Le-te naj se zdruţujejo s ciljno usmerjenimi posegi za ţenske in
otroke iz skupin z niţjim socialno-ekonomskim statusom. Pomembne usmeritve in iniciative
vključujejo dostop do plačanega porodniškega in očetovskega dopusta, odmori za dojenje za
matere na delovnem mestu, otroški vrtci, iniciative, kot je BFHI, ustrezno usposabljanje
zdravstvenih delavcev o prehranjevanju dojenčkov in majhnih otrok, razvijanje centrov v
skupnosti za otroke in za podporne mehanizme za zaščito prehranjevanja dojenčkov in
majhnih otrok. Treba je okrepiti celovito izvajanje in uveljavljanje Mednarodnega kodeksa o
trţenju nadomestkov za materino mleko (International Code of Marketing of Breastmilk
Substitutes) in dodatne ustrezne resolucije skupščine Svetovne zdravstvene organizacije
(World Health Assembly); neodvisne nadzorne mehanizme pa je treba vzpostaviti v vseh
drţavah.
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Priporočilo 2.2. Vladne usmeritve in iniciative naj olajšajo in omogočijo izbiranje
zdravju koristnih možnosti načina življenja za predšolske in šoloobvezne otroke.
Glavni dejavnik, na katerem temelji razvoj epidemije debelosti, je povečana razpoloţljivost
poceni hrane, ki je energetsko zgoščena (takoimenovana hitra hrana ali »junk food«). K
temu je prispevalo več dejavnikov, vključno z industrializacijo proizvodnje hrane in obseţnim
trţenjem nezdrave hrane. Posledica tega pa je, da veliko otrok, še posebno iz prikrajšanih
druţin, zauţije večje količine kalorij naenkrat, medtem ko se stopnja njihovih telesnih
dejavnosti zmanjšuje (zopet zaradi več dejavnikov, vključno z zmanjšano uporabo odprtih
prostorov za igro in zviševanjem manj energetsko zahtevnih oblik preţivljanja prostega
časa). Bistvenega pomena je, da se ta trend preobrne in da se ustvarijo okolja, ki olajšujejo
izbiranje zdravju koristnih in cenovno sprejemljivih moţnosti (vključno v šoli) za otroke in
mladostnike, saj se v tem obdobju njihovega ţivljenja vzpostavljajo prehrambene navade.

Priporočilo 2.3. Vladne usmeritve in iniciative naj podpirajo telesne dejavnosti za
krepitev zdravja v naravnih in grajenih okoljih ob upoštevanju potreb skupin z
nizkimi dohodki in drugih občutljivih skupin.
Znani glavni dejavniki tveganja za debelost so telesna nedejavnost, sedeči način ţivljenja
(malo ali nič telesne dejavnosti med prostim časom in v vsakodnevnem ţivljenju) s
spremljajočo nizko porabo energije. Čeprav obstajajo usmeritve za krepitev zdravja,
usmerjene na naravno in grajeno okolje, pa okolje v skupnostih pogosto ne podpira
aktivnega načina ţivljenja, kar izpostavi pomembno teţavo v smislu analize usmeritev.
Potrebno je dodatno delo za izvajanje usmeritev in ocenjevanje njihovega učinka na
posameznike. Poleg tega pa obstoječe usmeritve vedno ne upoštevajo neenakosti in redko
pomislijo na debelost. Potrebni so ukrepi za dodatno podporo aktivnega prometa, kot sta
hoja in kolesarjenje, in za izboljšanje razpoloţljivosti in dostopnosti visokokakovostnih javnih
odprtih prostorov, kot so parki, igrišča in podeţelje, za rekreativne dejavnosti. Rekreativne
športne dejavnosti za prosti čas in športni objekti naj bodo dostopni, cenovno sprejemljivi in
varni za vse (še posebno za ţenske, otroke in invalide).
3. načelo. Poudarek na neenakosti naj podpira ukrepe za preprečevanje
debelosti.
V Evropi je debelost druţbeno pogojena: višje stopnje debelosti se pojavljajo med najbolj
prikrajšanimi. Niz poročil, vključno z nedavnim poročilom Komisije Svetovne zdravstvene
organizacije o druţbenih dejavnikih zdravja3, je izpostavil ţrtve izogibljive smrti in
invalidnosti, ki izhajajo iz navedenih okoliščin.

Priporočilo 3.1. Vse usmeritve, ki se nanašajo na preprečevanje debelosti, naj
izrecno naslovijo zdravstvene in družbene neenakosti.

Le malo usmeritev o debelosti izrecno navaja zdravstvene neenakosti. Nadalje, le malo
obstoječih sistemov za zbiranje podatkov omogoča ocenitev druţbenih neenakosti pojavnosti
debelosti, v veliko razpravah o usmeritvah pa je opaziti malo ozaveščenosti o povezavi med
debelostjo in zdravstveno neenakostjo. Z ozirom na ključno vlogo debelosti kot dejavnikom
zdravja prebivalstva je bistvenega pomena, da usmeritve za zniţevanje zdravstvene
neenakosti naslovijo tudi problematiko debelosti. Podobno morajo tudi usmeritve za
preprečevanje debelosti upoštevati njeno druţbeno pogojenost ter prepoznati, da so ljudje,
ki so izpostavljeni največjemu tveganju za debelost, ţe prikrajšani.

Povezovanje in širjenje delovanja
Ključni cilj projekta EURO-PREVOB je bil podpora pri povezovanju in sodelovanju
znanstvenega dela in razvijanja usmeritev glede prehrane, telesne dejavnosti, debelosti in
3 Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social
determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva: World Health
Organization, 2008. Na voljo na http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf, nazadnje obiskano
12. marca 2010.
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neenakosti pojavnosti debelosti v Evropski skupnosti in širši Evropi. Prvi korak za
uresničevanje tega cilja je bil izveden v prvih fazah: razvoj dveh podatkovnih baz za interno
uporabo konzorcija EURO-PREVOB. Prva podatkovna baza je bila podatkovna baza evropskih
izvedencev za dejavnike debelosti in svetovalcev za usmeritve, ki se ukvarjajo s
spodbujanjem zdrave prehrane, telesne dejavnosti in preprečevanjem debelosti. Ta
podatkovna baza je nudila konzorciju zbir izvedencev, ki so bili pripravljeni svetovati med
izvajanjem projekta in nuditi informacije, pregledati poročila projekta EURO-PREVOB,
sodelovati na sestankih projekta ali prispevati k širjenju izsledkov projekta. Druga
podatkovna baza je vsebovala podrobnosti o različnih kategorijah ključnih udeleţencev, na
katere lahko vplivajo usmeritve glede debelosti v Evropi oz. kateri lahko vplivajo na te
usmeritve. To podatkovno bazo smo uporabljali za označevanje ključnih udeleţencev pri
preprečevanju debelosti v različnih evropskih podregijah; pomagala pa je tudi pri
vključevanju različnih ključnih udeleţencev ob različnih korakih projekta, s čimer se je zvišala
pomembnost projekta za usmeritve. Drugi izid iz povezovanja v zgodnjih fazah je bilo
sodelovanje z drugimi vseevropskimi projekti, kot je projekt HOPE (Projekt za spodbujanje
zdravja s preprečevanjem debelosti po Evropi).
Med projektom so se izvajale številne dejavnosti za širjenje. Njihov namen sta bila
vzpostavitev učinkovitega pretoka informacij in obveščanja o ciljih in izsledkih projekta ter
prispevek k ustvarjanju evropskega znanja in znanstvene odličnosti ter sodelovanja v širšem
evropskem obsegu. Projekt je poudarjal aktivno širjenje ali usmeritveno zavezanost, če
uporabimo bolj ustrezen izraz, za zagotovitev, da bi izsledki projekta prišli do snovalcev
usmeritev na nacionalni in regionalni ravni (javni usluţbenci in vodje v zdravstvenem
varstvu), politikov na nacionalni ravni, mednarodnih agencij in nevladnih organizacij in mreţ,
univerz (kot način širjenja) ter drugih skupin ključnih udeleţencev, za katere se domneva, da
lahko vplivajo na odločanje o javnem zdravstvu v Evropi; postopek je omogočal svetovalni
odbor projekta. Izsledki projekta so z dejavnostmi širjenja aktivno dosegali snovalce
usmeritev z inovativnim pristopom do prehrane v javnem zdravstvu, telesne dejavnosti in
raziskav debelosti, s čimer se je spodbujalo snovanje usmeritev na osnovi dokazil v Evropi.
Širjenje preko obstoječih mreţ Evropske skupnosti in Svetovne zdravstvene organizacije je
vzpostavilo bistveno povezavo za zagotavljanje učinkovite izmenjave informacij in znanj.
Projekt EURO-PREVOB je kot osnovni javni vmesnik in glavno orodje širjenja uporabljal svoje
spletno mesto (www.europrevob.eu), kjer so se nahajale informacije o projektu in njegovih
ciljih, partnerjih projekta, dejavnostih, najnovejših novicah in dogodkih, podrobnih stičnih
podatkih in izsledkih. Povezave do spletnega mesta projekta so bile dodane na drugih
spletnih mestih, vključno na spletnih mestih Evropske komisije in različnih organizacij in
projektov v različnih delih sveta (npr. Evropska mreţa agencij za spodbujanje zdravja
(EuroHealthNet); Evropsko zdruţenje za raziskavo debelosti (European Association for the
Study of Obesity); Evropska mreţa za srce (European Heart Network); Evropsko zdruţenje
zdravnikov (European Medical Association); Evropska zveza za javno zdravstvo (European
Public Health Alliance); Ministrstvo za zdravstvo pri Vladi Italije; Nacionalni program telesne
dejavnosti za zdravje – HEPA Europe (European Network for the Promotion of HealthEnhancing Physical Activity); Projekt HOPE; Mednarodno zdruţenje za raziskavo debelosti
(International Association for the Study of Obesity); Mednarodna delovna skupina za boj
proti debelosti (International Obesity Taskforce); Mednarodna mreţa za prehrano dojenčkov
(International Baby Food Action Network, IBFAN); Ministrstvo za zdravstvo pri Vladi Nove
Zelandije; Ministrstvo za zdravstvo, telesne dejavnosti in prehrano Walesa; spletno mesto za
evropsko prehrano pri Svetovni zdravstveni organizaciji; Zavod Karolinska na Švedskem
itd.).
Drugi načini širjenja so vključevali distribucijo povzetka o projektu in četrtletnih glasil
našemu zbiru izvedencev in drugim zainteresiranim ključnim udeleţencem. Izvajale so
predstavitve na številnih konferencah in delavnicah (npr. letni raziskovalni sestanek
Ameriške zdravstvene akademije (American Academy of Health); Kongres Zdruţenja
francoskih epidemologov (Association des Epidémiologistes de Langue Française, ADELF);
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Evropski kongres o debelosti (European Congress on Obesity); Evropski forum za
zdravstvene usmeritve (European Health Policy Forum); Evropsko zdruţenje za javno
zdravstvo (European Public Health Association); Mednarodni kongres o hrani in
prehranjevanju (International Congress on Food and Nutrition); Mednarodni kongres o
prehrani in dietetiki (International Nutrition and Dietetics Congress); Nordijska konferenca o
prehrani (Nordic Nutrition Conference); Konferenca o javnem zdravstvu (Public Health
Conference) v Turčiji). Partnerji projekta trenutno pripravljajo povzetke, pomembne za
usmeritve, kakor tudi znanstvene referate, ki bodo predloţeni publikacijam s področja
javnega zdravstva, prehrane, telesne dejavnosti ter drugim ustreznim publikacijam.

Prispevek projekta EURO-PREVOB
Prispevek projekta EURO-PREVOB je enkraten niz inovativnih orodij v pomoč raziskovalcem
in nosilcem odločanja pri razvijanju načrtov za ukrepe pri preprečevanju debelosti. Orodje
projekta EURO-PREVOB za analizo usmeritev jim lahko pomaga pri pregledu stanja
usmeritev v njihovi drţavi ali regiji ob uporabi sistematičnega pristopa. Nato lahko pripravijo
najbolj ustrezna priporočila za preprečevanje debelosti v svoji drţavi ob uporabi izsledkov
analize obstoječega stanja, kakor tudi ob upoštevanju obveznosti iz obstoječih usmeritev ter
splošnih načel in priporočil, ki izhajajo iz dela projekta Euro-PREVOB.
Projekt EURO-PREVOB tudi pomembno prispeva k informacijskim bazam, snovanju
usmeritev in sodelovanju med sektorji v povezavi s prehrano in telesnimi dejavnostmi v
okviru debelosti in neenakosti pojavnosti debelosti v Evropi. Zdruţena koordinacija in
sodelovanje med različnimi partnerji projekta sta pripomogli ustvariti zdruţeno vizijo in
pristop za preprečevanje širjenja debelosti. Projekt EURO-PREVOB si je prizadeval ustvariti
inovativne rešitve za preprečevanje debelosti v regiji in prispevati, da bi to postala
neprekinjena realnost s pomočjo orodja za analizo usmeritev, ki ga je razvil in ki je na voljo
vsem na spletnem mestu projekta. Orodje bo v pomoč snovalcem usmeritev, raziskovalcem
v javnem zdravstvu in ključnim udeleţencem pri pregledovanju stanja usmeritev v njihovi
drţavi ali regiji v okviru sistematičnega logičnega okvira, da bi lahko prišli do najbolj
ustreznih priporočil za preprečevanje debelosti.
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Tehnični podatki
Kratica projekta: EURO-PREVOB
Uradni polni naziv projekta: Preprečevanje debelosti v Evropi – Konzorcij za preprečevanje
debelosti z učinkovito prehrano in telesnimi dejavnostmi – EURO-PREVOB
Prednostna raziskovalna smernica: Dejavniki zdravja ter nudenje visokokakovostnih in
trajnostnih sistemov zdravstvenih storitev in pokojninskega varstva (še posebno z ozirom na starostne
in demografske spremembe)
Št. predloga/pogodbe: 044291
Uradnik za znanost pri Evropski skupnosti: Kevin McCarthy
Koordinator: Šola za higieno in tropsko medicino v Londonu (London School of Hygiene and
Tropical Medicine)

Vodja projekta: Martin McKee
Znanstveni koordinator: Joceline Pomerleau
Predavatelj: Cécile Knai
Administrativni koordinator: Pamela Harling
Naslov: Keppel Street, London WC1E 7HT, Velika Britanija
Telefon: (44) 20 7612 7811; Faks: (44) 20 7612 7812
Spletno mesto: www.europrevob.eu
E-naslov za stik: europrevob@lshtm.ac.uk
Svetovalni odbor: Tim Lobstein (Mednarodna delovna skupina za boj proti debelosti / Projekt
HOPE); Susanne Løgstrup (Evropska mreţa za srce, EHN); Brian Martin (Zavod za socialno in
preventivno medicino, Univerza v Zurichu); Francesca Racioppi (Evropski center za okolje in zdravje
pri Svetovni zdravstveni organizaciji, Rim); Liselotte Schäfer Elinder (Center za javno zdravstvo,
Stockholm).

Partnerji
Naziv: Šola za higieno in tropsko
medicino v Londonu (London School of

Naziv: Opazovalnica javnega zdravstva
za jugovzhod (South East Public Health

Država: Velika Britanija
Spletno mesto: www.lshtm.ac.uk

Država: Velika Britanija
Spletno mesto: www.sepho.org.uk

Naziv: Univerza Metropolitan University
College (prej SUHR’S)
Država: Danska
Spletno mesto: www.phmetropol.dk

Naziv: Nacionalni zavod za raziskave
bolezni in prehrane (Istituto Nazionale di

Hygiene and Tropical Medicine, LSHTM)

Naziv: Svetovna zdrav. organizacija,
Regionalna pisarna za Evropo
Država: Danska
Spletno mesto:
Naziv: Nacionalni zavod za zdravstvo in
medicinske raziskave (Institut National de

Observatory, SEPHO)

Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione,
INRAN)

Država: Italija
Spletno mesto: www.inran.it
Naziv: Center za zdravstveno
ekonomiko (Centre of Health Economics)
Država: Latvija
Spletno mesto: www.vec.gov.lv

Država: Francija
Spletno mesto: www.inserm.fr

Naziv: Univerza Masaryk University
(MU)
Država: Češka
Spletno mesto: www.muni.cz

Naziv: Univerzitetni oddelek za prehrano
in dietetiko Hacettepe (Hacettepe University

Naziv: Zavod za javno zdravstvo
federacije Bosne in Hercegovine

la Santé et de la Recherche Médicale,
INSERM)

Department of Nutrition and Dietetics, HUBDB)

Država: Turčija
Spletno mesto: www.hacettepe.edu.tr

Naziv: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije

(Institute of Public Health of the
Republic of Slovenia, IVZ RS)

Država: Slovenija
Spletno mesto: www.ivz.si
Naziv: Zdruţenje za
prehranjevanje dojenčkov Ţeneva
(Geneva Infant Feeding Association,
GIFA)

Država: Švica
Spletno mesto: www.gifa.org
Naziv: Univerza University
College London (UCL)
Država: Velika Britanija
Spletno mesto: www.ucl.ac.uk
Naziv: Univerza Vzhodne Anglije
(University of East Anglia, UEA)

Država: Velika Britanija
Spletno mesto: www.uea.ac.uk

(Institute of Public Health of Federation of
Bosnia and Herzegovina, IPH-FBiH)

Država: Bosna in Hercegovina
Spletno mesto: www.zzjzfbih.ba
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