Mezinárodní etický kodex a Kodex správné praxe
Mezinárodní standardy nemají nahradit existující národní standardy, nýbrž jsou písemným
vyjádřením důležitých bodů, na kterých se všichni shodneme. Mezinárodní standardy představují
společný základ dietologie na celém světě.

Mezinárodní etický kodex
Nutriční terapeuti pracují řádně a poctivě na zlepšení výživy světa tak, že:
~ Jsou kompetentní, objektivní a čestní ve výkonu svého povolání
~ Respektují všechny osoby a jejich potřeby
~ Spolupracují s ostatními
~ Usilují o pozitivní výsledky ve výživě osob
~ Nezpůsobují jakékoli újmy
~ Dodržují standardy správné praxe ve výživě a dietologii

Mezinárodní kodex správné praxe
Poskytování služeb a uplatňování znalostí
~ Poskytují vysoce kvalitní, nákladově efektivní služby ve výživě a dietologii
~ Poskytují služby založené na očekávání a potřebách komunity nebo klienta
~ Odpovídajícím způsobem používají znalosti z oblasti výživy a dietologie a uplatňují je
i v dalších oblastech zdravotní a sociální péče
~ Spolupracují s dalšími odborníky s cílem začlenit výživu a dietologii do celkové péče a služeb
bez ohledu na okolnosti
~ Pracují s klienty a ostatními účastníky poskytovaných služeb jako s partnery
Rozvoj praxe a aplikace výzkumu
~ Interpretují, aplikují a podílejí se nebo navrhují výzkum s cílem zkvalitnit praxi
~ Rozvíjejí své znalosti
~ Mají hluboké vědecké poznatky o potravinách a výživě člověka
~ Rozvíjejí praxi založenou na vědeckých důkazech
Komunikace
~ Efektivně komunikují prostřednictvím vzdělávání ve výživě, odborných stáží a vytvářením
směrnic a programů
~ Obhajují výživu a dietologii, zmírnění hladu a hodnotu služeb
~ Prosazují a podporují profesi Nutriční terapeut
Kvalita v praxi
~ Systematicky hodnotí kvalitu praxe a následně praxi upravují na základě této zpětné vazby
~ Usilují o trvalé zlepšování praxe a služeb
~ Trvale udržují praktické schopnosti
Udržování schopností a odborná odpovědnost
~ Jsou si vědomi odpovědnosti vůči veřejnosti
~ Přijímají odpovědnost za zajištění souladu praxe s legislativními požadavky
~ Trvale udržují praktické schopnosti vlastní odpovědností za celoživotní vzdělávání a zapojení
se do seberozvoje
Schváleno Mezinárodní konfederací asociací nutričních terapeutů (ICDA)
Přijato Evropskou federací asociací nutričních terapeutů (EFAD) v září 2008

