
לעבוד במקצועיות תוך התעדכנות מתמדת בסטנדרטים בינלאומיים ובספרות מקצועית.   .1
להעשיר, להתעדכן ולשפר את רמת המקצועיות, האיכות והשירות לאורך כל שנות העבודה.  .2

ליצור סביבה תומכת המעודדת התנהגות אתית/מקצועית ותורמת להתפתחות הקריירה המקצועית.  .3
לדווח על הפרות ו/או הטעיות לכאורה של אמירות בריאותיות המטעות את הציבור ולדווח על כך   .4

ל"ועדה לבדיקת הטעיית הציבור בפרסום לתוספי תזונה, מזון ותמרוקים" במשרד הבריאות וליידע את ועדת  
האתיקה של הדיאטנים.  

לכבד בעלי מקצוע אחרים בתחום הבריאות ולעבוד עימם בשיתוף פעולה.  .5
לא לעשות שימוש כוזב בשם דיאטן-תזונאי, לרבות ציטוט מדבריו ללא הסכמתו.   .6

לפעול ביושר, הגינות וצדק. ללא ניצול פיזי/מיני/כספי/רגשי של הלקוח/מטופל.  .7
להימנע מניגוד עניינים אישי, כלכלי או אחר.  .8

לא להוליך שולל באמצעות פרסום כוזב, מוגזם או מטעה.  .9
גילוי נאות - דיאטן-תזונאי המרצה, יחשוף קשר עם חברה מסחרית, בכל מצב בו עלול להיווצר הרושם כי   .10

עמדותיו או דעותיו המקצועיות מושפעות מהקשר.  
לפעול ביושרה: הדיאטן-תזונאי המטפל, לא יפעל כסוכן או מתווך של חברה מסחרית בשיווק טכנולוגיה   .11

תזונתית או רפואית חדשה ולא יקבל מהחברה המסחרית כל תמורה בשל עצם השימוש בטכנולוגיה   
המומלצת על ידו, אלא אם היה שותף לפיתוח הטכנולוגיה.  

להעניק שירות מקצועי ואיכותי ליחידים ולקבוצות במצבי בריאות וחולי.   .12
לתרום לעידוד ולקידום הבריאות ואיכות החיים של הפרט ושל הקהילה.  .13

לתת חוות דעת, משוב והערכה מקצועית ואישית ללא משוא פנים.  .14
לכבד את הצרכים, הערכים וההעדפות של המטופלים.  .15

הדיאטן-תזונאי רשאי שלא לתת טיפול תזונתי, כאשר בקשת המטופל, מנוגדת לעקרונות ומחקרים מדעיים,   .16
כאמור לעיל.  

להציג מידע מבוסס, ולפרש מידע שנוי במחלוקת ללא הטיה, תוך הכרה וכיבוד קיום דעות שונות.  .17
להציג בפני המטופל/לקוח את כל הידע והמידע הדרושים לו על מנת שיוכל לאמץ החלטות מושכלות   .18

בנוגע לטיפול.   
להשתמש, להמליץ, להפיץ או להטמיע בעבודה - מזון ייעודי, פורמולות, תרכובות מזון לתינוקות, מוצרים   .19

ותוספי תזונה, בהתבסס על הוכחות מדעיות והנחיות מקצועיות בינלאומיות ומקומיות.   
לנהל רישומי מעקב שוטפים באופן אובייקטיבי.  .20

לשמור על סודיות רפואית.  .21

בכל עניין או תלונה הקשורים בהפרת הקוד האתי, יש לפנות לועדת האתיקה של הדיאטנים.
חברי ועדת האתיקה: אירית פורז, יוספה כחל, שרון גבריאל, אסנת בירנבאום, ורד זליכה, אורנה לוי, שלי משל, 
טל קמינסקי, ד"ר הילה זהרוני, ענבל צוריאלי, דנה ויינר.
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