Bruksela, 17 Czerwca 2015 r.
I Konferencja Naukowa ExPAND w Polsce – szansa do wspólnych działań
Szanowni Państwo,
W imieniu Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej Region Europa (International Diabetes
Federation Europe – IDF Europe) pragnę pogratulować Polsce implementacji projektu ExPAND,
która miała miejsce podczas konferencji 27 maja w Warszawie. Ten kluczowy dla IDF Europe
projekt prowadzi do budowy skutecznego i trwałego dialogu pomiędzy najważniejszymi
krajowymi interesariuszami w zakresie cukrzycy, w tym Członkami Parlamentu, którzy mają
możliwość dokonywania realnych zmian.
Misją IDF jest poprawa opieki diabetologicznej, prewencji i leczenia cukrzycy na całym świecie
poprzez działalność Organizacji Członkowskich. W Polsce sytuacja chorych na cukrzycę należy
do jednej z najtrudniejszych w Europie. Z ponad dwoma milionami pacjentów ze
zdiagnozowaną cukrzycą i ponad 500 tysiącami osób nieświadomych swej choroby,
oczywistym staje się konieczność podjęcia natychmiastowych działań na najwyższym szczeblu,
które pozwolą na zmniejszenie tych liczb lub chociażby obniżą częstotliwość zachorowań na
cukrzycę.
Konferencja ExPAND to ważny krok w kierunku stworzenia rozwiązań, które pozwolą
ograniczyć epidemię cukrzycy w Polsce. Obecność Wiceminister Zdrowia, Beaty MałeckiejLibery świadczy o politycznej zgodzie co potrzeby zaadresowania problemu cukrzycy. Podjęcie
skutecznych działań wymaga współpracy i zaangażowania w projekt pozostałych ministerstw.
Jak było to również wyraźnie widoczne podczas dyskusji prowadzonych w ramach konferencji,
politycy świadomi są zarówno społecznych, jak i ekonomicznych konsekwencji cukrzycy dla
Polski i Polaków. Dlatego też apelujemy do polskich władz o podjęcie konkretnych działań,
zaangażowanie się w projekt ExPAND i wspólną pracę nad konkretnymi rozwiązaniami, które
zapobiegną dalszemu rozwojowi epidemii cukrzycy w Polsce.
Poprawa wczesnego wykrywania oraz lepsza i nieustanna edukacja to główne punkty, na
których znaczenie wskazują interesariusze z różnych państw w ramach publikacji o zjawisku
cukrzycy w Europie „Diabetes in Europe: The Policy Puzzle (2014 - ECD)”. Wczesne
rozpoznanie choroby pozwala na jej lepsze monitorowanie w długim okresie, a w połączeniu
z edukacją może ograniczyć koszty związane z rozwojem kosztownych i wyniszczających
powikłań. Aby tak się stało, system opieki zdrowotnej powinien zająć się uzupełnieniem
istniejących braków w zakresie prewencji, wykrywania i leczenia cukrzycy, by na czas dotrzeć
do osób grupy wysokiego ryzyka i objąć je należytą opieką.
IDF Europe będzie kontynuował wspieranie projektu ExPAND w Polsce, szczególnie w zakresie
stworzenia narodowego „Planu dla Cukrzycy”. Pragniemy podziękować Panu Posłowi
Czesławowi Czechyrze za polityczne przywództwo nad projektem oraz Organizacjom
Członkowskim IDF z Polski.
Zachęcamy do odwiedzenia strony IDF: www.idf.org, gdzie do Państwa dyspozycji znajdują się
źródła danych.
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