ДНЕВЕН РЕД
КОНФЕРЕНЦИЯ
“ЗДРАВОСЛОВНО БЪДЕЩЕ ЗА ЕВРОПА:
ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ ПРИ ДЕЦАТА”
6 ФЕВРУАРИ 2018
6 февруари 2018, НДК, София
8.30 – 9.00 Регистрация на участниците
9.00 – 9.30 Откриване:
Г-жа Жени Начева, Заместник-министър на здравеопазването
Г-н Цветан Димитров, Заместник-министър на земеделието,
храните и горите
Г-жа Мая Манолова, Омбудсман на Р България
Основна реч:
Г-н Джон Райън, Директор “Обществено здраве, странознание и
управление на кризи“, Европейска комисия, ГД „Здравеопазване“
10.00 -10.30 Пресконференция
09.30 – 10.45

Сесия 1:
•

“Безопасно” не е достатъчно: как съдържанието на хранителните продукти
се отразява на здравето
Модератор: Амандин Гард, Директор, Право и незаразни болести,
Училище по право и социална справедливост, Университета в Ливърпул

Лектори:
Професор Зулфикар A. Бхута, MD, PhD, UNICEF, Съ-директор, Център за
световно детско здраве, Департамент по педиатрия, Хранителни науки и
обществено здраве, Университета в Торонто, Канада: „Храненето през
първите 1000 дни в контекста но човешкото развитие“
Др. Жоао Бреда, СЗО, Ръководител на Европейски център за превенция и
контрол на незаразните болести: „Хранене, модел на хранене и здраве в
Европейския регион на СЗО“
Доц. Георги Милошев, БАН: "Храненето променя трайно
епигенетиката на нашите деца"
Др. Сесил Кедикова, MD, PhD, Медицински университет, София, “Влияние
на храненето върху гинекологичното здраве на девойките в юношеска
възраст“
Въпроси

Въздействие на храненето и храната върху здравето: от
кърменето до епигенетиката. Здравословните хранителни
навици като ключова здравна детерминанта през целия
живот.

10.45– 11.15

Кафе пауза

11.15 – 12.30

Сесия 2:
• Маркетинг и деца
Модератор: Доц. Теодора Ханджиева-Дарленска, Медицински
университет, София
Лектори:

Артур Фуртадо, Заместник-ръководител на сектор „Здравни детерминанти
и неравенство“, ГД „Здравеопазване“: “Маркетинг за деца: европейска
рамка и инициативи”
Г-жа Ема Калверт, Служител по хранителна политика, Европейска
организация на потребителите (BEUC): „Неуспехи на саморегулацията
при маркетинга за деца”
СЗО: Др. Жоао Бреда, СЗО, Ръководител на Европейски център за
превенция и контрол на незаразните болести & и.д. Управител на програма
за хранене, физическа активност и затлъстяване

Проф. Амандин Гард, Директор, Право и незаразни болести,
Училище по право и социална справедливост, Университета в
Ливърпул: “Детско здраве, маркетинг на храна и основни
права: в търсене на по-систематичен и съгласуван подход”
Въпроси

Възможности за укрепване на политиките, регулиращи
маркетинга на храни, предназначени за деца

12.30 – 13.30

Обяд

13.30 – 14.45

Сесия 3:
•

Качеството има значение: принадлежат ли традиционните модели на
хранене на миналото?
Модератор: Др. Гарет Уилиамс, гостуващ професор, Рурски
университет Бокъм/ Старши преподавател по философия, Университета в
Ланкастър, Великобритания
Лектори:

Проф. Алфредо Мартинез, Испания: “Променящият играта
на храненето”

Проф. Уим Сарис, MD, PhD, Професор емеритус по хуманно
хранене, Департамент по хуманна биология, NUTRIM: Училище
по хранене и транслационни изследвания; Медицински център
на Университета в Маастрихт: “Преодоляване на разликата
между хранителната наука и хранителните навици в
Европа - факти, мода и фалш“
Доц. Теодора Ханджиева-Дарленска, Медицински
университет, София: “Хранителните навици на Балканите
през вековете”
Г-жа Йеруган, ГД „Земеделие“: Обща селскостопанска
политика (ОСП)
Въпроси
Модел на хранене: Средиземноморски, скандинавски, балкански…
традиционните модели на хранене и храни и отражението им върху
здравето. Ролята на “по-здравословна ОСП”.

14:45 – 15.15 Кафе пауза
15.15 – 16.30

Сесия 4:
•

Истории на успеха: примери на добри практики от страни-членки и
инициативи на Комисията
Модератор: Др. Жоао Бреда, СЗО, Ръководител на Европейски център за
превенция и контрол на незаразните болести
Лектори:
Г-н Артур Фуртадо, Заместник-ръководител на сектор „Здравни
детерминанти и неравенство“, ГД „Здравеопазване“: „Инициативи на ЕС
за здравословно хранене при децата“
Доц. Саня Мусич Миланович, Хърватски институт за обществено здраве,
Хърватска национална програма за промоция на здравето „Здравословен

живот“: “Национална политика за храненето и децата, спонсорирана
от ESIF (Европейски структурни и инвестиционни фондове)”
Др. Кристина Биро, PhD, Министерство на човешките ресурси, Държавен
секретариат по здравеопазване, отдел "Здравеопазване и обществено
здраве": “Данък обществено здраве – Унгарският опит“
Др. Гарет Уилиамс, гостуващ професор, Рурски университет Бокъм, Старши
преподавател по философия, Университета в Ланкастър, Великобритания:
“Изследване АЗ-Семейство: социални неравенства, “Голямата храна,” и
необходимостта от структурни промени“
Въпроси
Да превърнем посланията в реалност

16.30 – 17.00

Заключения

