Кон елиминација на јоден дефицит и превентабилни
болести на тироидната жлезда во Европа

ЕУТироид е истражувачки проект финансиран од ЕУ со цел
хармонизирање и одржливо подобрување на јодниот внес во Европа.
Јодниот дефицит е најзначајниот ризик фактор за болестите на тироидната жлезда кај
возрасните и децата. И додека е добро познато дека гушавоста е резултат на недостаток на
јод, малку се знае дека тироидните хормони го регулираат развојот на витални органи.
Оттука, се советува бремените жени и доилките да имаат сигурен внес на доволно
количество јод за оптимален развој на детето. Дури и мал недостаток на јод во текот на
бременоста може да доведе до нарушен мозочен развој и да влијае врз интелигенцијата.
Всушност, јодниот дефицит е водечка причина за превентабилни мозочни оштетувања и
години наназад Светската здравствена организација предупредува дека Европјаните се се
повеќе изложени на влијанијата на и последиците од јодниот дефицит.
ЕУтироид е прва пан-европска иницијатива која се занимава со иследување на
јодниот внес кај населението во Европа. Истата треба да даде основа за развој на
соодветни мерки за хармонизирање и подобрување на внесот на јод во Европа,
преку соработка со националните власти.
Во рамките на ЕУтироид, 31 партнери од 27 земји ја здружуваат експертизата на познати
епидемиолози, ендокринолози, нутриционисти и здравствени економисти. Исто така, во
Иницијативата е вклучена и Глобалната јодна мрежа (Iodine Global Network (IGN)), чија
мисија е надминување на јодниот дефицит преку 100 регионални и национални
координатори и партнерски агенции.
И двете мрежи се преклопуваат во добар дел, што претставува можност за поддршка преку
соодветни мерки, воспоставени преку ЕУтироид, а кои ќе бидат реализирани од страна на
националните здравствени власти. Во проектот учествуваат 22 земји-членки на ЕУ (со
исклучок на Кипар, Литванија, Луксембург, Малта, Романија и Словачка) во кои живее 94%
од населението на ЕУ, како и 5 земји од IGN зaпадна и централна Европа (Исланд, Израел,
Македонија, Норвешка и Швајцарија).

Цели на ЕУтироид
Мрежата има за цел да ја истражи сегашната ситуација во однос на внесот на јод и
здравствените последици од недостаток на јод во земјите-учеснички во проектот. Особен
фокус ќе биде ставен на бремените жени и потенцијалното влијание на јодниот дефицит
врз интелектуалниот развој на детето. Овие генерални цели ќе бидат реализирани преку
следните специфични цели:
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