


Η Ευρωπαϊκή Βουλή απαιτεί σχέδιο δράσης για τον σακχαρώδη διαβήτη
Συνεδρίαση της 18.03.2012, Ώρα 16:19 στο Στρασβούργο.

Προληπτικά, διαγνωστικά και εκπαιδευτικά μέτρα πρέπει να αναχαιτίσουν την
παλλαϊκή νόσο του σακχαρώδη διαβήτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προβλέπει
ένα σχέδιο δράσης που ψηφίστηκε ομόφωνα από την Ευρωπαϊκή Βουλή. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί, πέραν των μέχρι τούδε εθνικών εκστρατειών κατά
του διαβήτη, να ακολουθηθεί και μία συντονισμένη Ευρωπαϊκή στρατηγική.

Σε πολλά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - δεν υφίστανται μέχρι σήμερα
κανενός είδους προληπτικά προγράμματα κατά του σακχαρώδους διαβήτη.
Πανευρωπαϊκά, υπάρχει σημαντική ανάγκη αναπλήρωσης και κάλυψης των κενών,
εξηγεί ο Ευρωβουλευτής της Χριστανοδημοκρατικής Ένωσης και Παιδίατρος Πέτερ
Λίζε.

Έτσι, οι Ευρωβουλευτές στο νέο ερευνητικό Πρόγραμμα της Ε.Ε. «Ορίζοντας
2020» απαιτούν για το διάστημα από το 2014 μέχρι το 2020 εντατική και συνεχή
ενίσχυση της έρευνας για το διαβήτη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να προσκομίσει σχέδιο για τα
τυποποιημένα κριτήρια και μεθόδους για τη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με
το διαβήτη τύπου 1 και 2. Με τον τρόπο αυτόν, προσφέρεται και στην έρευνα
φαρμακευτικών σκευασμάτων, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος της
Ε.Ε., - καινοτόμος ιατρική ανάπτυξη - και ισχυρότερα ερευνητικά κίνητρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κυβερνήσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά
ιδιαίτερα οι βιομηχανίες φαρμακευτικών προϊόντων της Ευρώπης που ασχολούνται
με την έρευνα στο πεδίο του σακχαρώδη διαβήτη είναι αυτές που θα πρέπει να
δαπανήσουν για το σκοπό αυτόν συνολικά ανά 1,5 δισεκ. Ευρώ η κάθε μία.

Η νόσηση από διαβήτη τύπου 2 θα μπορούσε να προληφθεί. Κατευθυντήριες
γραμμές που αφορούν καταναλωτικές, διατροφικές και φαρμακευτικές συνήθειες,
αλλά και την περιβαλλοντική επιρροή, πρόκειται, σύμφωνα με την άποψη της
Ευρωπαϊκής Βουλής, να διαδραματίσουν μελλοντικά σημαντικό ρόλο στην μείωση
των παραγόντων κινδύνου, όπως η παχυσαρκία.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη
και των Επιπλοκών του (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ξεκίνησε πρωτοποριακά, ήδη από την 1η Απριλίου
2012, Πανελλήνιο Πρόγραμμα με εκδηλώσεις (Λάρισα/1η Απριλίου, Χανιά/14 και 15
Ιουλίου, Καβάλα/22 και 23 Σεπτεμβρίου, Δημητσάνα/13 και 14 Οκτωβρίου,
Αθήνα/10 και 11 Νοεμβρίου) στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος, για ιατρούς,
επαγγελματίες υγείας και κοινό με μέχρι σήμερα μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία. 

Επί πλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. «Ορίζοντας 2020», έχει
προγραμματισθεί από το Ε.ΚΕ.ΔΙ. και εξαγγελθεί μέσω διαδικτύου Πανελλήνια
εκπαίδευση ιατρών (e-learning), 4ώρου διάρκειας κάθε φορά, στις εξής
ημερομηνίες: 15/9 - 27/10 - 3/11 - 17/11 - 8/12/2012 στο πεδίο του Διαβήτη.

Ακαδημαϊκός - Καθηγητής Σωτ. Α. Ράπτης
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΔΙ.

Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιατρικής Επιμόρφωσης (Ε.Α.Ι.Ε.)
http://www.hndc.gr/sa_raptis_bio.htm










