
EUROPEJSKI DZIE  Ń   WALKI Z OTYŁO  Ś  CI  Ą  

22 maja

Inicjatywa Europejski Dzień Walki z Otyłością (ang. European Obesity Day) to niezależna 
platforma  skupiająca  pacjentów  oraz  społeczności  farmaceutyczne,  medyczne
i  polityczne  prowadzące  kampanię  na  rzecz  rozwiązywania  problemów  nadwagi
i otyłości.

Jej  celem jest  ustanowienie  w  dniu  22  maja  corocznego  Europejskiego  Dnia  Walki
z Otyłością po to by  podnieść świadomość potrzeby działania w tej dziedzinie jak też 
zagwarantować otwarcie na potrzeby pacjentów cierpiących na nadwagę lub otyłość.

Europejski Dzień  Walki z Otyłością  powołało do  życia, w kwietniu 2009 roku, Narodowe 
Forum Otyłości (NOF), we współpracy z Belgijskim Stowarzyszeniem Pacjentów Otyłych 
(BOLD). 

Założeniem  inicjatywy  było  zjednoczenie  społeczności  lekarzy,  aptekarzy, 
farmaceutów, pacjentów i polityków w celu udzielenia wsparcia obywatelom Europy 
cierpiącym na otyłość lub nadwagę, w podejmowaniu wysiłków na rzecz zmiany stylu 
życia, poprawienia stanu zdrowia i podniesienia jakości swojego życia. www.obesityday.eu

Inicjatywa nabiera  rozmachu  dzięki  stronie  internetowej,  ankiecie  on-line,  instrumentom
z dziedziny serwisów społecznościowych jak też zaangażowaniu podmiotów popierających 
kampanię,  na  które  składają  się  obecnie  24  organizacje  i  19  posłów  Parlamentu 
Europejskiego.  Lista  podmiotów  popierających  inicjatywę  znajduje  się  pod  adresem: 
http://www.obesityday.eu/en

BOLD i  NOF wraz  z  siecią  podmiotów je  wspierających,  pragną  skonsolidować  to  co 
kampanii udało się już osiągnąć w Brukseli, poprzez zainicjowanie działań skierowanych na 
budowanie  świadomości  społecznej  w  krajach  członkowskich  UE,  w  tym  działań 
bezpośrednio przed, w trakcie i po 22 maja 2010 roku.

Dotychczasowe działania platformy Europejskiego Dnia Walki z Otyłością:

Uruchomiono  stronę  internetową  poświęconą  Europejskiemu  Dniu  Walki  z  Otyłością 
(www.obesityday.eu).
Udostępniono  kwestionariusze  internetowe,  które  do  tej  pory wypełniło  300  podmiotów. 
Celem platformy jest 2000 wypełnionych kwestionariuszy.
Na internetowej kampanii można zobaczyć listę organizacji zrzeszających pacjentów oraz 
przedstawicieli środowiska farmaceutycznego, medycznego i politycznego, którzy wspierają 
inicjatywę powołania Europejskiego Dnia Walki z Otyłością.

Inicjatywa  Europejskiego  Dnia  Walki  z  Otyłością  została  zapoczątkowana  i  jest 
kierowana przez następujące osoby:

• Jean-Paul Allonsius: Prezes Belgijskiego Stowarzyszenia Pacjentów z Otyłością (Belgian 
Association of Obese Patients)

• Dr David Haslam: Przewodniczący i Dyrektor Klinicznego Brytyjskiego Narodowego Forum 
ds. Otyłości (National Obesity Forum)

• Prof. Ernst Edzard: Kierownik Katedry Medycyny Komplementarnej w Peninsula Medical 
School

• Magor Imre Csibi: były rumuński poseł do Parlamentu Europejskiego należący do ALDE 
(Przymierze Liberałów i Demokratów na rzecz Europy)

Źródło: Opracowanie Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej www.poia.pl 
06.03.2012 r.

http://www.poia.pl/

