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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 τον διαβήτη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να προσκοµίσει σχέδιο για τα
τυποποιηµένα κριτήρια και µεθόδους για την συγκέντρωση δεδοµένων
σχετικά µε τον διαβήτη τύπου Ι και ΙΙ. Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται
και στην έρευνα φαρµακευτικών σκευασµάτων στα πλαίσια του
ερευνητικού προγράµµατος της Ε.Ε., - καινοτόµος ιατρική ανάπτυξη και ισχυρότερα ερευνητικά κίνητρα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι βιοµηχανίες φαρµακευτικών προϊόντων
της Ευρώπης, που ασχολούνται ιδιαίτερα µε την έρευνα στο πεδίο του
σακχαρώδη διαβήτη, θα πρέπει να δαπανήσουν για τον σκοπό αυτό
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
∆ιαβήτη και των Επιπλοκών του (Ε.ΚΕ.∆Ι.) 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, ∆ηµητσάνα/13 και 14 Οκτωβρίου, Αθήνα/10 Νοεµβρίου)
στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράµµατος, για γιατρούς, 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.∆Ι. 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 ∆ιαβήτη.
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