EUROPA UOMO
A nossa Associação é Membro Efectivo da EUROPA UOMO, entidade que engloba e
dinamiza todas as Associações de Doentes da Próstata na Europa. Trimestralmente
edita uma Newsletter em Inglês, de que passaremos a apresentar um resumo do
conteúdo em Português. A versão completa em Inglês pode ser consultada no site
www.europa-uomo.org
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O artigo principal da ultima edição da Newsletter é, sem dúvida, o nossos Plano
Estratégico de longo prazo, coordenado pelo Prof. Louis Denis, um dos membros
fundadores da Europa Uomo. Este programa de desenvolvimento da Europa uomo foi já
apresentado a uma delegação de deputados do Parlamento Europeu (MEP) em 16 de
Setembro último. A implementação do Plano Estratégico será coordenado por John
Dowling nosso Secretário. O principal objectivo do programa é: obter um melhor e melhor
atendimento à doença e promover uma consciência mais eficaz das doenças da próstata,
cuja naturesa insidiosa e mortal afeta um em cada seis homens.
Outro assunto é a entrevista com o Presidente da Força-Tarefa Internacional, composta
por 40 especialistas, dedicada aos progressos já alcançados no desenvolvimento das
Unidades Especializadas em Cancro da Próstata em toda a Europa. Esta inovação
representa um marco importante no tratamento desta doença, tendo em conta que a
ênfase já não está focada na doença, mas no doente. Temos a certeza que todos iremos
compartilhar a importância deste novo tratamento tendo como base as futuras Unidades
de Tratamento Especializado do Cancro da Próstata.
Esta edição contém, três novas seções para alcançar uma meta ambiciosa, a saber, um
boletim informativo que favoreça a intercomunicação entre a Newsletter e seus leitores.
Estas são as seções em que os nossos leitores podem pôr as suas questões mais sensíveis
como, por exemplo, problemas sexuais, e obter uma resposta de um especialista. O
anonimato é assegurado, se necessário. O livro de endereços é chamado de "caixa de

correio dos pacientes". A segunda parte refere-se a Cartas ao Editor, onde os nossos
leitores podem expressar as suas opiniões, sugestões e fornecer informações prévias
consideradas interessante, mas, talvez, ainda pouco conhecido.
Também estamos cientes do facto de ser uma boa notícia a questão do litígio entre a
empresa britânica Richmond Farmacologia e a proposta europeia para todos os ensaios
clínicos. Registe-se que, no futuro, será garantido o conhecimento atempado em toda a
Europa de qualquer nova investigação médica actualmente a ser estudada ou já concluído
e aprovado. Portanto, a oposição a esta importante inovação foi prontamente rejeitada.
Prof. Per-Anders Abrahamsson, até recentemente, Secretário-Geral da UAE (Associação
Europeia de Urologia), apela a toda a classe médica para colaborar mais e mais, acabando
de vez com o problema causado pelos "dinossauros" que querem manter seu status a
todo o custo. È também destacado o importante papel desempenhado pelos grupos de
defesa como a Europa Uomo para alcançar estes objectivos.
Durante o importante Congresso Anual este ano realizado em Varsóvia foi organizado por
um grupo de peritos europeus um simpósio especial dedicado ao cancro da próstata
intitulado "Todos unidos contra o cancro da próstata".
O Presidente da Europa Uomo congratulou-se com a nomeação de dois novos membros
do Conselho, André Deschamps e John Dowling, respectivamente eleito vice-presidente e
secretário. Foi por ele também expressado a sua profunda gratidão ao Prof. Louis Denis
pelo seu compromisso com o desenvolvimento do Plano Estratégico no seu papel de
consultor estratégico. Na verdade, o documento contém uma lista de todos os nossos
objetivos futuros e as formas de alcançá-los. Ao mesmo tempo, manifestou com pesar a
decisão do Prof. Denis de terminar com esse compromisso, mas foi, em parte,
tranquilizado pela sua promessa de permanecer envolvido nas actividades da Europa
Uomo como um dos nossos agentes de ligação.
A reunião também foi informada de melhorias em nosso site agora coordenados por
Nancy Verbruggle também para torná-lo mais fácil de usar. E não podia deixar de
agradecer a Joaquim Cruz Domingos Cruz pelo seu notável compromisso no nascimento e
e continuidade do Website.
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