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Szövetségi Élet
A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HÍRLEVELE

A tartalomból
KÜLDÖTTVÁLASZTÁS
DIETETIKAI
TEVÉKENYSÉG
FELMÉRÉSE
30 ÉVES AZ ÚJ DIÉTA

Kedves Kollégák!
A Szövetségi Élet hírlevél célja, hogy minél
szélesebb körben adjon naprakész tájékoztatást
szakmai
szervezetünkről,
a
táplálkozástudománnyal
foglalkozó
szakemberek
munkája
és
elismertsége
érdekében végzett tevékenységéről.
Szívesen várjuk és fogadjuk a visszajelzéseket,
ötleteket a hírlevél tartalmával kapcsolatban,
hiszen olyan információkat szeretnénk átadni,
amelyek
segítik
kollégáink
mindennapi
tevékenységét, valamint erősítik a Szövetség és
tagjai közötti kommunikációt.
Hasznos olvasást kívánunk!

Szövetségi hírek
KÜLDÖTTVÁLASZTÁS
Az MDOSZ legfőbb
döntéshozó szerve a 72 tagú
Küldöttgyűlés. 2022-ben a
küldöttek újraválasztása
történik, a 2021-ben elfogadott
módosított Alapszabálynak
megfelelően.
A Szövetség minden aktív
tagjának lehetősége van arra,
hogy a Küldöttgyűlés tagja
legyen, és ezáltal
bekapcsolódjon az
MDOSZ munkájába. A
küldöttjelölés időszaka
márciusban lezárult.
A beérkezett pályázatokra
azok az aktív szövetségi tagok
szavazhatnak, akik 2022.
március 28. és 2022. április 5.
regisztráltak a
küldöttválasztásra.
A küldöttjelöltekre szavazni
egy zárt, elektronikus felületen
lehet, melyet emailben
osztunk majd meg a
választásra regisztrált tagokkal.

ÚJ DIÉTA
A szavazás menete:
Amennyiben a
küldöttválasztásra regisztrált
tag budapesti listán szavaz, ott
legfeljebb 15 jelöltre,
amennyiben egy megyei
listára szavaz, abban az
esetben legfeljebb 3 jelöltre
adhat le szavazatot.
A küldött megválasztásához a
regisztrált tagok egyszerű
szavazattöbbsége szükséges.
Amennyiben a jelöltek száma
meghaladja az adott megye
(főváros) által delegálható
küldöttek számát, a legtöbb
szavazatot kapó jelöltek
lesznek az adott megye
(főváros) küldöttjei.
A megválasztott küldöttek
névsorát május elején
közzétesszük az mdosz.hu
oldalon.

Szövetségünk lektorált
szakmai folyóirata idén
ünnepli alapításának 30.
évfordulóját. Az újság borítója
idén a születésnap előtt
tiszteleg.
Az Új Diéta 2022. évi 1,
lapszáma már a jubileumi
címlappal márciusban jelent
meg. A 2022/2. lapszámhoz a
cikkeket, közleményeket
április végéig várja a
szerkesztőség.
Felhívjuk figyelmeteket, hogy
környezetvédelmi
megfontolásból a nyomtatott
folyóirat helyett
lehetőségetek van online
formában olvasni a lapot. Erre
vonatkozó igényeteket az
mdosz@mdosz.hu címen
jelezhetitek.

Szövetségi hírek
ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Szövetségünk idén január 27.én tartotta első elnökségi
értekezletét. A Bizottságok és
Munkacsoportok vezetői
bemutatták a 2022-es évi
munkaterveiket és
elképzeléseiket. A Szövetség
aktuális ügyeiről az elnök egy
áttekintést adott, benne a
folyamatban lévő szerződések
és együttműködések
helyzetéről.

ÁLLÁSFOGLALÁS
"A Magyar Dietetikusok
Országos Szövetség
Tudományos Bizottsága
megfogalmazta szakmai
véleményét az IGg/IgG4tesztek alkalmazásáról a
táplálékallergia és nemimmunmediálttáplálékérzékenységek
kapcsán. Az állásfoglalás
elolvasható a Szövetség
honlapján, a "Projektjeink"
menüpont alatt.

RÉSZT VETTÜNK
2022. február 10.
Szövetségünk részt vett a
Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi
Karának XLIV. Tudományos
Diákköri Konferenciáján,
ahol a Dietetikai és
Táplálkozástudományi
Tanszék 3 legjobb előadást
tartó hallgató számára az
MDOSZ különdíjat ajánlott
fel. A díjak átadására az
MDOSZ XXIII. Szakmai
konferenciáján kerül sor.

2022. február 10.
Szövetségünk részt vett a
Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi
Karának XLIV. Tudományos
Diákköri Konferenciáján,
ahol a Dietetikai és
Táplálkozástudományi
Tanszék 3 legjobb előadást
tartó hallgató számára a
Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége
különdíjakat ajánlott fel. A
díjak átadására az MDOSZ
XXIII. Szakmai konferenciáján
kerül sor Budapesten, 2022.
szeptember 17-én.

2022. március 4.
A Magángyógyszerészek
Országos Szövetsége által
tartott XXVII. Gyógyszertárműködtetés Konferencia
"Praxisközösségek - hol a
helyünk?" című szekciójában
az MDOSZ elnöke, Szűcs
Zsuzsanna előadást tartott a
dietetikai tevékenység
jelentőségéről az
alapellátásban, majd a
fejlesztési irányokról,
együttműködési
lehetőségekről folytatott
kerekasztal beszélgetésben is
részt vett.

2022. február 24.
Szakmai szervezetünk több
mint 10 éve támogatja a
Magyarország Átfogó
Egészségvédelmi
Szűrőprogramjának
megvalósítását 75 más hazai
szervezettel együtt. A
népegészségügyi prevenciót
érintő munkacsoporti
megbeszélésen az MDOSZ-t
a szervezet elnöke és főtitkára
képviselte.

2022. március 10.
Részt vettünk a VII. Nébih
Kerekasztal rendezvényen,
amit "Az imitátumok
fogyasztói és kereskedelmi
megközelítése" témakörben
tartottak az élelmiszeripar, a
hatóság és a
táplálkozástudomány
szereplőinek bevonásával.

2022. március 3.
Szövetségünk meghívást
kapott a KÖZSZÖV
"Közétkeztetés és
fenntarthatóság" című
konferenciájára.

2022. március 17.
Részt vettünk a Magyar
Alvásszövetség által
szervezett Alvás Világnapja
2022 magyarországi
nemzetközi alvás
konferencián.
2022. március 23.
Szövetségünk szakmai
partnere a KÖSZ
Közétkeztetési
Szakácsversenynek. A
zsűriben Hartmann Gabriella
képviselte Szövetségünket. A
Sirha Kiállításon tartott döntő
végén az MDOSZ különdíját a
Szövetség elnöke, Szűcs
Zsuzsanna adta át.

Szakmai együttműködések
DIETETIKAI
TEVÉKENYSÉG
FELMÉRÉSE
A Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége
együttműködve a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói
Kamarával közös kérdőíves
kutatást valósított meg 2021.
végén, melynek fókuszában a
dietetikai tevékenység
hatályos jogszabályok szerinti
gyakorlati megvalósulása,
illetve a kórházi élelmezés
állt.
Az Országos Kórházi
Főigazgatóság (OKFŐ) magas
rangú képviselőivel, 2022.
február 3-án történt
egyeztetést követően, a
felmérés eredményeire
alapozva az MDOSZ, a
MESZK dietetikai tagozatával
közösen februárban
benyújtott egy javaslat
csomagot az OKFŐ felé a
dietetikai tevékenység
feltételeinek javítására,
melynek részét képezi
többek között az élelmezési
norma rendezése is.
A felmérés részletes
eredményeit hamarosan
közzétesszük az Új Diéta
folyóiratban.

OGYÉI –
KÖZÉTKEZTETÉSI
MUNKACSOPORT
Az MDOSZ képviseletében
Erdélyi Alíz és Gyuricza Ákos
vett részt a Közétkeztetési
Munkacsoport egyeztető
ülésén illetve előadásán
koordináló bizottsági tagként
az Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezés-egészségügyi
Intézet (OGYÉI)
közétkeztetési munkacsoport
nyolcadik, „Az
élelmiszermaradék és hulladék témaköre” címmel
megtartott online
rendezvényén.„

TOVÁBBKÉPZÉSEK,
ESEMÉNYEK
2022. január 27-én került
megrendezésre az Unileverrel
együttműködve a
"Közétkeztetés a dietetikus
szemszögéből" című online
pontszerző továbbképzés.

SZŰRŐPROGRAM

2022. március 24-én
személyes részvételű
továbbképzés keretében
megismételtük korábbi
pontszerző
továbbképzésünket
"A kardiovaszkuláris
betegségek megelőzésének
és dietoterápiájának aktuális
kérdései" címmel, a
PharmaNord támogatásával.

Elindult a Magyarország
Átfogó Egészségvédelmi
Szűrőprogram idei
rendezvény sorozata. Az
Emberi Erőforrások
Minisztériuma – MÁESZ
Fókuszban a Családok
Egészsége - Átölel a PilisDunakanyar Szövetség
Prevenciós Road Show
állomásain, 2022. március 22én Szentendrén, március 23án pedig Szigetmonostoron
kollégáink táplálkozási
tanácsadást tartottak.

2022.02.11. A SZÍVSN országos
betegegyesület, a Magyar
Kardiológusok Társaságának
hivatalos betegszervezete
elindította a Szívbarát
étterem kampányt. A
program célja megmutatni,
megismertetni a tudatos
étkezés szerepét a szív- és
érrendszeri betegségek
megelőzésében. A
programsorozat nyitó
eseményének február 11-én
volt, amin az MDOSZ
előadással is részt vett.

CSALÁD.HU
Idén is folytatódik a
csalad.hu szerkesztőségével
a szakmai tartalmak
megosztásáról szóló
együttműködésünk.

Céges együttműködések
UFL-MDOSZ
FACEBOOK ÉLŐ
BESZÉLGETÉS
SOROZAT

FELMÉRÉS A
FOLYADÉKFOGYASZTÁSI
SZOKÁSOKRÓL

Idén is folytatódik az MDOSZ
és az Unilever Food Solutions
(UFS) közös, ingyenes live
műsora a Facebookon.
A sorozat idei első adása
február 17-én készült
„Gazdaságosság,
költséghatékonyság az
infláció és a Covid
árnyékában” címmel.
Vendégek voltak az MDOSZ
képviseletében:
Bognárné Somogyi Krisztina
az MDOSZ Élelmezés
Munkacsoport tagja,
Vígné Sági Katalin, az MDOSZ
vezetőségének tagja,
Erdélyi Alíz, az MDOSZ
főtitkára, az esemény
moderátora.

A Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége 2022.
02.26 és 2022.03.08. között
online, nem reprezentatív
felmérést végzett a lakosság
folyadék- és ásványvíz
fogyasztásával kapcsolatban.

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
Szakmai együttműködés
indult, illetve a korábbi
évekhez hasonlóan
folytatódott a következő
partnercégekkel:
Biogaia, Bonafarm csoport,
Danone csoport, Friesland
Campina, Gemil Pharma,
MediaMedica, Merck, Nestlé
Hungária Kft., Netis Zrt.,
Pharma Nord Kft., Quadro
Byte Zrt., Strathmann,
Szentkirályi Mo., Unilever,
Weo Média (Bonduelle).

Kommunikáció
TÁPLÁLKOZÁS ÉS
HIDRATÁCIÓ HETE
2022. március 14–20. között
idén 11. alkalommal tartották
meg világszerte a
"Hydration&Nutrition Week"
kezdeményezést, amelynek
hazánkban az MDOSZ a
házigazdája. Az esemény
célja a megfelelő
táplálkozás és
folyadékfogyasztás
népszerűsítése.
Facebook posztjainkkal és az
eseményről kiadott
közleménnyel közel kétmillió
embert értünk el.

ÚJ, "AKTUALITÁSOK"
HÍRLEVÉL
Rengeteg dolog történik az
MDOSZ háza táján, és
szeretnénk mindenről
transzparensen tájékoztatni
tagjainkat.

Azonban ez azzal járt, hogy
hetente több emailt
küldtünk Nektek. Ezért
egyszerűsítettünk, és egyúttal
korszerűsítettük is Veletek a
kommunikációt. Márciustól
az emailek nagy részét
kiváltja új, hetente egy
alkalommal küldött
hírlevelünk, az Aktualitások.
Ebben egy helyen
megtaláljátok a legújabb,
Titeket érintő információkat,
regisztrálhattok
eseményeinkre, olvashatjátok
hírleveleinket.

Kommunikáció
TÁPLÁLKOZÁSI
AKADÉMIA
Az első negyedévben három
TA hírlevelet juttatunk el
tagjainknak és a média
képviselőinek az alábbi
témákban:
Január: TÉLI SPORTOK ÉS
TÁPLÁLKOZÁS
Február: SOKSZÍNŰSÉG
FRISSEN ÉS FAGYASZTVA
Március: A MENOPAUZA
ÉTRENDI VONATKOZÁSAI

TERVEINK
Április 27-én az OGYÉI-vel
közösen tartjuk meg
"Nagyító alatt az étrendkiegészítők" című online
továbbképzésünket.
Május 17-én "Aktualitások a
laktózintolerancia
diagnosztikájában és
terápiájában" továbbképző
webinárunkon vehettek
részt.
Június 11-én rendezzük
meg az "MDOSZ Családi
Pikniket és Szakmai Napot.
Értékes tudományos és
különleges lakossági
programokkal készülünk
Budapesten, a Kopaszigáton. Reméljük
személyesen is találkozunk
Veletek!

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK
Március 24: Amit érdemes
figyelembe venni, amikor
étellel, itallal kínáljuk az
Ukrajnából érkező
menekülteket.
Március 14: Táplálkozás és
Hidratáció Hete 2022.
március 14-20

ELSŐ NEGYEDÉVI
SAJTÓMEGJELENÉSEK
EREDMÉNYEI
Generált sajtómegjelenések
száma: 106 db;
PR érték: 70+ millió Ft,
Elérés: 8,8+ millió fő

ICDA HÍRLEVÉL
Az ICDA online hírlevelében
tájékoztatást adtunk
táplálkozási ajánlásunk, az
OKOSTÁNYÉR megújításáról.

ELŐKÉSZÜLETEK
2022. június 20-24. között
tartjuk meg a 3. Dietetikusok
hete kezdeményezésünket. A
korábbi évekhez hasonlóan
idén is célunk a dietetikusi
hivatás népszerűsítése,
elismertségének növelése.
Az MDOSZ XXIII. Szakmai
konferenciájára 2022.
szeptember 17-én kerül sor a
Semmelweis Egyetem
Nagyvárad téri Markusovszky
dísztermében, "Újdonságok a
dietetikában" címmel.
Az Európai Dietetikus
Szövetség (EFAD) október 19-23.
között Budapesten tartja
Közgyűlését és szakmai
programját. Nagy büszkeség
számunkra, hogy az európai
társaságot hazánkban
köszönthetjük.

Impresszum
KIADÓ: Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége
1035 Budapest, Kerék u. 80.
www.mdosz.hu
Felelős szerkesztő: Szűcs
Zsuzsanna MSc (elnök)
Szerkesztőbizottság:
Erdélyi Alíz MSc, Fekete
Krisztina, Szabó Mónika,
Moharos Melinda
Budapest, 2022. április

