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Europejskie Forum Cukrzycy
W dniach 25–26 kwietnia w Kopenhadze pod patronatem duńskiej prezydencji oraz duńskiego Ministerstwa Zdrowia odbyło
się Europejskie Forum Cukrzycy (European Diabetes Leadership
Forum). Gospodarzami Forum były Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) oraz Duńskie Towarzystwo Diabetologiczne, przy wsparciu firmy Novo Nordisk.
kusji na temat cukrzycy. Razem
z 800 uczestnikami z całego świata
omawiali zagrożenia dla zdrowia
i wyzwania ekonomiczne, jakie niesie
ze sobą cukrzyca. Znaczenie partnerstwa w walce z cukrzycą przedstawiła Magdalena Bojarska z Instytutu
Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,
reprezentująca polską Koalicję na
rzecz Walki z Cukrzycą.
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Premier Danii Helle Thorning-Schmidt, Jego Królewska Wysokość Joachim, książę Danii i patron
Duńskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Kofi Annan – były sekretarz generalny Organizacji Narodów
Zjednoczonych, minister zdrowia
Danii Astrid Krag i zastępca sekretarza generalnego OECD Yves Leterme brali udział w dwudniowej dys-

Premier Danii Helle Thorning-Schmidt, książę Danii i patron Duńskiego
Towarzystwa Diabetologicznego
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W ramach dyskusji na temat roli
partnerstwa w lepszym zarządzaniu
cukrzycą, ze szczególnym uwzględnieniem samodzielnego kontrolowania choroby przez pacjentów i kompleksowych wytycznych, dotyczącej
opieki diabetologicznej, prezentowane były osiągnięcia Koalicji na rzecz
Walki z Cukrzycą. Działania Koalicji spotkały się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli wielu organizacji pozarządowych, z którymi
Koalicja planuje współpracować
w przyszłości.
Wśród uczestników polskiej delegacji na zaproszenie Thomasa Østrup
Møller, ambasadora Królestwa Danii
w Warszawie, na Europejskie Forum
Cukrzycy przybyli przewodniczący
sejmowej Komisji Zdrowia poseł
Bolesław Piecha, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
prof. Leszek Czupryniak, prof. Janusz
Gumprecht, prezes Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii Alicja
Szewczyk oraz przedstawiciele mediów: zastępca redaktora naczelnego
magazynu „Służba Zdrowia” Mariusz
Gujski i Robert Tomaszewski z magazynu „Think Tank”.
Prezydencja Danii w Radzie Unii
Europejskiej przyjęła za priorytet
przeciwdziałanie, wczesne wykrywanie oraz leczenie chorób przewlekłych, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy. Dlatego podczas
Europejskiego Forum zarządzanie
cukrzycą zostało przedstawione jako
modelowy przykład walki z chorobą
przewlekłą. Idea Forum wspiera
unijną strategię do roku 2020 dzięki zwróceniu uwagi na konieczność
rozwiązania problemu ogromnych
europejskich wydatków na cukrzycę (89 mld euro), przede wszystkim
poprzez profilaktykę, wczesne wykrywanie i odpowiednie leczenie.
Więcej informacji znajduje się na
oficjalnej stronie Europejskiego
Forum Cukrzycy: www.diabetesleadershipforum.pl n
menedżer zdrowia
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