Zarejestruj się dziś i bądź aktywny w zapobieganiu cukrzycy www.activeindiabetesprevention.com.

Drezno, Niemcy, Maj 2009

Drodzy Przyjaciele i Koledzy
zainteresowani prewencją cukrzycy
Pragnę zaprosić Was do przyłączenia się do nowego projektu stworzenia światowej sieci osób
zaangażowanych w prewencji cukrzycy.
• Czy uważasz, że zapobieganie cukrzycy jest ważne?
• Czy uważasz, że wymiana myśli wśród osób aktywnych na tym polu pomoże w
stworzeniu lepszych programów prewencji?
• Czy chciałbyś poznać osoby zaangażowane w zapobieganie cukrzycy?
• Czy chciałbyś wymienić poglądy na temat rozwijania i zastosowania programów
prewencji cukrzycy na poziomie społecznym?
Jeśli odpowiedziałeś TAK na którekolwiek z tych pytań, powinieneś zarejestrować się na
portalu „Who is Active In Diabetes Prevention” !
Cukrzyca typu 2 staje się głównym problemem zdrowia publicznego na świecie. Wykazano
jednak, że wprowadzenie programów prewencji może znacznie zmniejszyć zagrożenie
rozwinięcia się cukrzycy. Zdajemy sobie sprawę sprostanie temu wyzwaniu zależy od
wielodyscyplinarnej współpracy.
Nasza organizacja jest instytucją non-profit prowadzoną przez naukowców i edukatorów
medycznych. Staramy się stworzyć portal będący narzędziem dostępnym dla wszystkich osób
zainteresowanych zapobieganiem cukrzycy dla praktycznego zastosowania programów
prewencji.
Zapraszamy do zarejestrowania się na naszym portalu byś mógł być odnaleziony i sam mógł
odnaleźć osoby zaangażowane w zapobieganiu cukrzycy. Razem możemy rozpocząć aktywną
dyskusję i poszukiwać Nawych rozwiązań przydatnych w naszych społecznościach.
Rejestracja, członkostwo i jest nieodpłatne. Im więcej osób zarejestruje się, tym osiągniemy
większą siłę i efektywność w społecznej prewencji. Pierwszym językiem portalu jest
angielski, wersja niemiecka, hiszpańska i inne zostaną dodane wkrótce w miarę potrzeb.
Jeśli jesteś zainteresowany, zarejestruj się teraz na: www.activeindiabetesprevention.com
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An initative of:

Proszę, prześlij to zaproszenie do wszystkich osób zaangażowanych lub zainteresowanych
prewencją cukrzycy – to będzie początek działania naszej sieci.
Z poważaniem,
www.image–project.eu

Prof. Peter Schwarz; Zapobieganie i leczenie cukrzycy
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Olga Luis :

info@activeindiabetesprevention.com.

www.wcpd2010.com

Jeśli jesteś lekarzem, pracownikiem służby zdrowia, politykiem, przedsiębiorcą, księgowym
lub po prostu jesteś zainteresowany tematem cukrzycy, przyłącz się do nas już dzisiaj POTRZEBUJEMY CIĘ!!
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