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na konsultacji
z dietetykiem
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z fuwmp&mtrmpffi h§ 

W#}$-"fiffi m

dietetycznych i psychologi cznych

."-E=-. :,;: .ff;T. Jj'
affii&:sąffiffi:j,E ffi*=*a}=j sF .*:kb,: 

ffiE =ą6!P _ ilL -,_ .._- - §

dcwiecie się,
co warto jeść

sprawdzicie
swoje postępy

zrobicie domową
listę zakupów
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Warszawa, dn. 1-1 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Problem nadwagi iotYłoŚci oraz licznYch chorób wynikających z nieprawidłowego sposobu żywienia stanowią poważnewYzwanie dla słuŻbY zdrowia W nasżYnl kraju. Samodzielnie podejmowane próby odchudzania często pi.zvnoszą więcejzagrozeń dla zdrowia pacjenta, niż rea|rrych korzyści.

lV ocipowiedzi na te poirzeby powstało finansowane przez Ministerstwo Zdrowia NARoDOWE CEN.ITRUM EDU|(Ąc.,|ZYWlENlOWEJ, którego misją jest szerzenie wiedzy w zakresie żywienia izdrowego stylu życia, zmiany postawi nawyków żywieniowych poiaków.

' strona internetowa www.ncez,pl to Źródło wiarygodnych iłatwo dostępnych informacji opracowanych przez
doŚwiadczonych ekspertów Narodowego lnstytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

W ramach NCEZ funkcjonuje CENTRUM DlETEwczNE oNLlNE (CDo) www.poradnia.ncez.p| - internetowa poradniadietetyczna oferującą BEZPŁATNE:

. konsuItacje d ietetyczne,

. konsultacje psychologiczne,

, konsultacje zakresu aktywności lizycznejdla osób dorosłych i całych rodzin.

ZesPÓł CDO składa się z wYkwalifikowanych dietetyków, psychologa oraz specjalisty ds. aktywności fizycz_nej, ktorzypomagają:

, osobom zdrowyrn, które chcą sprawdzić czy ich sposób żywienia jest właściwy,

' osobom chorYm, dla którYch dieta i aktywność fizyczna powinny być elementem skutecznego leczenia,szczególnie w przypadku współistnienia wielu chorób,

' rodzinom, w rarnach konsultacji rodzinnych objęci opieką są zarówno rodzice jak i dzieci.

projekt Narodowego centrum Edukacji zywieniowej jest realizowany ze środków finansowych Ministerstwa zdrowiaw ramach Narodowego Programu Zdrowia na laia 20t6-2O20"

ZachęcamY do skorzYstania z usług NCEZ oraz CDo, jak również do informowania pacjentów o tych inicjatywach. Załączamyplakat informacyjny do umieszczenia w miejscu widocznym dla pacjentów.

Z wyrazami szacunku,
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dr hab. Grzego rz )uslczuyk

Dyrektor Narodowego lnstytutu Zdrowia Publicznego

- Państwowego Zakładu Higieny

Narodowy lnstytut zdrowia publicznego - państwawy zakład Higienv
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Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2076-2020,
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