Реєструйся сьогодні та будь активним у профілактиці діабету www.activeindiabetesprevention.com.
Дрезден, Німеччина, травень 2009
Шановний друже та колего,
зацікавлений у профілактиці діабету

Я запрошую тебе приєднатися до нашої нової ініціативи створення всесвітньої мережі з
профілактики цукрового діабету
• Чи вважаєш ти важливою профілактику діабету?
• Чи ти вважаєш, що обмін ідеями серед людей, які активно працюють над цією
проблемою допоможе у створенні кращих програм профілактики?
• Чи бажаєш ти знати як у світі проводять профілактику діабету?
• Чи бажаєш ти обговорити створення програм профілактики діабету та
впровадження їх у практику охорони здоров’я?
У разі відповіді ТАК хоч на одне з цих питань, реєструйся у директорії мережі “Хто є
активним у профілактиці діабету»
Цукровий діабет другого типу стає великою проблемою охорони здоров’я у всьому
світі. Проте було доведено, що програми профілактики можуть суттєво знизити ризик
розвитку діабету. Ми знаємо, що це завдання не просте та потребує багатогалузевої
співпраці
Наша некомерційна організація, керована дослідниками та працівниками медичної
просвіти, бажає створити цю мережу як надійний інструмент для всіх зацікавлених у
профілактиці діабету. Будь-хто може скористатися цією директорією для побудови
мережі, аби практична профілактика діабету стала реальністю.
Ми запрошуємо тебе зареєструватися у директорії, тому що це допоможе іншим знайти
тебе, а тобі знайти інших, зацікавлених у профілактиці діабету. Разом ми можемо
започаткувати жваву дискусію у пошуках інновацій у профілактиці діабету в наших
спільнотах. Реєстрація, членство та користування в цій директорії безкоштовні. Чим
більше осіб зареєструється, тим сильнішою та кориснішою буде мережа, спрямована на
досягнення ефективної та продуктивної профілактики діабету у наших спільнотах.
Мовою спілкування у мережі є англійська. Найближчим часом додадуться іспанська та
німецька, а у разі потреби – інші.
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An initative of:

Якщо ти зацікавився, реєструйся на www.activeindiabetesprevention.com
Будь-ласка, відправ це запрошення усім, хто задіяний або зацікавлений у профілактиці
діабету, це стане початком мережі.

Щиро Ваш,

www.image–project.eu

професор Пітер Шварц,
профілактика та лікування діабету
За додатковою інформацією звертайся до Olga Luis info@activeindiabetesprevention.com

www.wcpd2010.com

Якщо Ви медичний працівник, керівник охорони здоров’я, політик, впливова
особа, адміністратор, або зацікавлена особа, будь-ласка, приєднуйтеся до
мережі – Ви нам потрібні !!
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