Înregistraţi-vă astăzi şi luptaţi activ pentru prevenţia diabetului www.activeindiabetesprevention.com.

Dresda, Mai 2009
Stimaţi colegi, dragi prieteni,
tuturor celor interesaţi de prevenţia diabetului,
doresc să lansez următoarea invitaţie în speranţa că veţi dori să vă alăturaţi iniţiativei noastre
de a dezvolta o reţea pentru toţi cei care sunt activi în prevenţia diabetului sau sunt doar
interesaţi de acest subiect.
- Sunteţi de părere că prevenţia diabetului este importantă şi că un schimb internaţional
de idei poate ajuta la dezvoltarea unor programe mai bune de prevenţie?
- Doriţi să fiţi informaţi de modul în care se realizează acesta la nivel mondial?
- Vreţi să discutaţi cu alţii în legătură cu dezvoltarea şi punerea în practică a
programelor de prevenţie a diabetului?
Dacă aţi răspuns cu da la măcar una dintre aceste întrebări, puteţi să vă înregistraţi în reţeaua
“Who is Active in Diabetes Prevention”.
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Diabetul zaharat de tip 2 devine pe plan mondial una dintre cele mai mari probleme de
sănătate. Totuşi, se ştie că riscul apariţiei diabetului de tip 2 poate fi scăzut semnificativ prin
programe de prevenţie. Instituirea unui astfel de program nu este o sarcină uşoară şi
perfecţionarea lui necesită implicare multidisciplinară. Iniţiativa noastră, condusă de
cercetători şi persoane implicate în programe de educaţie medicală, se vrea un instrument de
schimb informaţional, la dispoziţia persoanelor, grupurilor sau celor interesaţi de prevenţia
diabetului la nivel internaţional.
Vă invităm să participaţi şi să vă înscrieţi chiar azi, pentru a putea contacta sau a putea fi
contactat de toţi cei ce luptă activ împotriva diabetului. Folosirea contului este gratuită, atât
înscrierea cât şi utilizarea. Împreună putem iniţia o discuţie dinamică, în căutarea inovaţiilor în
prevenţia diabetului. Cu cât numărul utilizatorilor va fi mai mare, cu atât reţeaua va deveni
mai utilă şi mai performantă. Pagina noastră a început în limba engleză, cu timpul intenţionăm
să ne adresăm dumneavoastră şi în alte limbi. Ţelul nostru este să începem un drum în
instituirea prevenţiei eficiente împotriva diabetului, la nivel de cabinet medical.
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Sunteţi interesat? Înregistraţi-vă pe site-ul nostru – www.activeindiabetesprevention.com
Puteţi trimite invitaţia şi altor persoane angajate în acest domeniu sau interesate de această
temă – aceştia vor fi direcţionaţi înspre pagina principală.
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Prof. Peter Schwarz,
Prevenţia si Tratamentul Diabetului
Pentru mai multe informaţii: info@activeindiabetesprevention.com

Sunteţi implicat în domeniul medical? Înregistraţi-vă! Avem
nevoie de dumneavoastră!!
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