Η Παχυσαρκία στην ΕΕ
Αξιολόγηση των στρατηγικών αντιµετώπισης
Η παχυσαρκία αυξάνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες µε γοργούς ρυθµούς έχοντας σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών των µελώνκρατών της ΕΕ. Από το 2004, οµάδες ερευνητών σε 9 Ευρωπαϊκές χώρες χρησιµοποίησαν µια νέα µέθοδο χαρτογράφησης του προβλήµατος
όπου νευραλγικοί φορείς κάθε χώρας αξιολόγησαν σειρά από στρατηγικές και έκαναν τις δικές τους προτάσεις.
Το ερευνητικό πρόγραµµα PorGrow (Policy Options for Responding to the Growing Challenge of Obesity – www.sussex.ac.uk/spru/porgrow,
http://nutrition.med.uoc.gr/porgrow/ ) έχει συγκεντρώσει ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα από συνεντεύξεις στην Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία,
Ουγγαρία, Πολωνία, Φιλανδία και Αγγλία. Τα συµπεράσµατα αυτού του προγράµµατος θα συνεισφέρουν σηµαντικά στο διάλογο που γίνεται σχετικά µε
την πολιτική για την παχυσαρκία σε κάθε ένα από τα παραπάνω Ευρωπαϊκά κράτη-µέλη, καθώς και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πεδίο, και θα
περιλαµβάνουν προτάσεις για δράση από τα κράτη µέλη καθώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στο συνέδριο του προγράµµατος το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις Βρυξέλλες το Σεπτέµβριο, όπου θα συζητηθούν
τα συµπεράσµατα µετά από µελέτη δύο χρόνων. ∆εν θα υπάρχει συνδροµή για το συνέδριο. Θα προσφερθούν ποτά και φαγητό αλλά όχι διαµονή. Η
συνάντηση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα.
Πρόγραµµα Συνάντησης
Crowne Plaza Hotel, Rue Gineste, 3, Brussels 1210
09.30 – 16.30, 14 September 2006
Εισαγωγή στο Πρόγραµµα
Παρουσίαση από τον υπεύθυνο του προγράµµατος, Καθηγητή Erik Millstone και
την οµάδα του SPRU (Science and Technology Policy Research, University of
Sussex),Καθηγητή Andy Stirling και Dr Tim Lobstein,– σχετικά µε τη µεθοδολογία
του προγράµµατος και τους τύπους των εθνικών και διακρατικών δεδοµένων που
µπορεί να δηµιουργήσει.
.
Εθνικά συµπεράσµατα
Περιλήψεις των ευρηµάτων από κάθε συµµετέχουσα χώρα, συστάσεις για την
ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής και ανασκόπηση των οµοιοτήτων και διαφορών
µεταξύ των χωρών.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Είναι απαραίτητο να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων. Οι
θέσεις είναι περιορισµένες. Προθεσµία: 7 Σεπτεµβρίου 2006.
Στείλτε ένα email (µε θέµα: Conference booking) γράφοντας
το όνοµά σας, ιδιότητα, τµήµα, ταχυδροµική διεύθυνση και
τηλέφωνο και στείλτε το στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
PorgrowConf@sussex.ac.uk

∆ιακρατικά συµπεράσµατα και επιπτώσεις για την ΕΕ
Περίληψη των τελικών ευρηµάτων και συστάσεις για ευρύτερη ευρωπαϊκή δράση
για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας.
Απήχηση των ευρηµάτων
Θα ακολουθήσει συζήτηση από εκπροσώπους των νευραλγικών φορέων όπως:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG SANCO)
Συνοµοσπονδία των αγροτοδιατροφικών βιοµηχανιών της ΕΕ (CIAA)
Ευρωπαϊκό γραφείο των ενώσεων καταναλωτών (BEUC)
Ευρωπαϊκός σύνδεσµος για τη µελέτη της παχυσαρκίας (EASO)
Eυρωπαϊκή ένωση ∆ηµόσιας Υγείας (EPHA)
∆ιεθνής σύνδεσµος για τη µελέτη της παχυσαρκίας (IASO)
ΕΤΑΙΡΟΙ
Department of Social Medicine, Crete, Greece
Department of Public Health, University of Alicante, Spain
Institut de Recherche pour le Dévelopement, Montpellier, France
Research and Education Institute of Child Health, Nicosia, Cyprus
Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, Italy
National Food and Nutrition Institute, Warsaw, Poland
Semmelweis University Budapest, Hungary
SPRU – Science and Technology Policy Research, University of
Sussex, UK
UKK Institute for Health Promotion Research, Tampere, Finland

