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| 4η έκδοση
ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η θρεπτική υποστήριξη και η μεταβολική φροντίδα αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της φροντίδας του ασθενούς. Επιπλέον, έχουν την κύρια δυναμική για διασύνδεση με σχεδόν όλες τις ειδικότητες της ιατρικής, διαμέσου των διατροφικών και
μεταβολικών επεκτάσεων. Η επιστημονική πρόοδος σε αυτόν τον τομέα είναι εντυπωσιακή, ενώ η μεταλαμπάδευση των νεότερων δεδομένων μέσω αξιόπιστης εκπαίδευσης αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ενσωμάτωση στην ευρεία κλινική
πράξη αλλά και τη βελτίωση των διατροφικών και μεταβολικών πρακτικών. Αυτά
αποτελούν τους κύριους στόχους όλων των εκδόσεων του «Blue Book- Αρχές Κλινικής Διατροφής»
Η πρώτη έκδοση αυτού του βιβλίου κυκλοφόρησε προ 13 ετών. Η πολύ θετική ανάδραση μαζί με τη δημιουργική κριτική από τους αναγνώστες οδήγησε σε νέες εκδόσεις το 2000 και το 2004. Κάθε έκδοση υπήρξε βελτιωμένη από την ομάδα των
επιμελητών και τους εξαιρετικούς συγγραφείς. Η δημοφιλία και η χρηστικότητα του
βιβλίου υπήρξε μοναδική, ενώ οι τελευταίες εκδόσεις έχουν μεταφραστεί σε όχι λιγότερες από 9 γλώσσες.
Αυτό το εκπληκτικό έργο επιτρέπει στον αναγνώστη να λάβει βασικές πληροφορίες
για το αντικείμενο, αλλά και όλη την επίκαιρη επιστημονική γνώση των 99 συντελεστών. Το βιβλίο αποτελεί επιπλέον τη βάση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Εταιτρείας Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού
(ESPEN), και κατ’επέκταση και της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής/Κλινικής Διατροφής
και Μεταβολισμού (www.grespen.org).
Ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει σημαντική πηγή γνώσης και επίκαιρης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης για ιατρούς, διαιτολόγους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές και
φοιτητές και ότι θα συνδράμει στη βελτίωση της καθημερινής πρακτικής στην κλινική διατροφή.
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