Registe-se hoje e torne-se activo na prevenção da diabetes www.activeindiabetesprevention.com.
Dresden, Alemanha, Maio de 2009
Caro(a) Amigo(a) e Colega
interessado(a) na Prevenção da Diabetes
Quero convidá-lo(a) a integrar a nossa iniciativa com vista ao desenvolvimento de uma rede constituída
por pessoas com participação activa na prevenção mundial da diabetes.

UNIVERSITY
OF DRESDEN

• Considera importante a prevenção da diabetes?
• Considera que a troca de ideias entre pessoais com participação activa na área ajuda ao
desenvolvimento de programas de prevenção mais adequados?
• Gostaria de obter informação acerca do modo como as outras pessoas estão a prevenir a diabetes
em todo o mundo?
• Gostaria de discutir o desenvolvimento e implementação dos programas de prevenção da diabetes
no contexto da saúde pública?
Se responder SIM a uma destas questões, deve registar-se na rede-directoria “Quem está Activo na
Prevenção da Diabetes”!
A diabetes Tipo 2 está a tornar-se um dos principais problemas de saúde pública em todo o mundo.
Contudo, foi demonstrado que os programas de prevenção podem reduzir significativamente o risco de
desenvolvimento de diabetes. Sabemos que não é uma tarefa fácil e que este desafio depende de uma
colaboração multidisciplinar.
A nossa organização, uma instituição sem fins lucrativos liderada por investigadores e técnicos na área
da educação para a saúde, está a procurar desenvolver uma rede que funcione como uma ferramenta
disponível para todas as pessoais interessadas na prevenção da diabetes. Todas as pessoais podem usar
esta directoria para construir uma rede que torne, na prática, a prevenção da diabetes uma realidade.
Convidamo-lo a registar-se na directoria para que outras pessoas possam encontrá-lo e de forma a poder
encontrar outras pessoais activas na prevenção da diabetes. Em conjunto, podemos iniciar uma
discussão dinâmica, procurando a inovação na prevenção da diabetes nas nossas comunidades. O
registo, participação e utilização nesta directoria são completamente gratuitos. À medida que mais
pessoas se forem registando, maior pode ser a eficácia e utilidade da rede, originando a criação de mais
oportunidades para conseguir uma prevenção mais eficaz e eficiente nas nossas comunidades. A
primeira língua da rede é o Inglês; o Castelhano e o Alemão serão incluídos em breve; outras línguas
serão adicionadas posteriormente conforme forem solicitadas.

Carl Gustav Carus
School of Medicine
Department of
Medicine
Prof. Dr. Stefan R.
Bornstein
PREVENTION AND CARE
OF DIABETES
Prof. Dr. P. Schwarz

An initative of:

Se está interessado, por favor registe-se em www.activeindiabetesprevention.com
Por favor, encaminhe este convite para todas as pessoas que estão envolvidas ou interessadas na
prevenção da diabetes - isso constituirá o início da rede.
Com os melhores cumprimentos,

www.image–project.eu

Prof. Peter Schwarz; Prevenção e Tratamento da Diabetes
Para obter mais informação, contacte Olga Luis at info@activeindiabetesprevention.com.

www.wcpd2010.com

Se é médico, fornecedor de cuidados de saúde, político, gestor, ou uma pessoa
interessada na área, por favor, junte-se à rede hoje - precisamos de SI!!
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