COMUNICAT DE PRESĂ
CURS „Bolile Metabolice: de la teorie la practică” - Timişoara
Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice împreună cu Universitatea
de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, organizează pe 12 octombrie 2013,
la Timişoara (Hotel NH Timişoara), cursul „Bolile Metabolice: de la teorie la practică”.
Cursul vine în atenţia medicilor specialişti, primari şi rezidenţi din diabet, cardiologie,
nefrologie, endocrinologie, chirurgie, oftalmologie, medicină de familie, medincă internă,
şi oferă informaţii importante şi de actualitate cu privire la diagnosticul şi tratamentul
bolilor metabolice: diabet zaharat, obezitate, sindrom metabolic şi dislipidemii.
În cadrul cursului, speakeri de seamă vor discuta despre cele mai noi metode de
diagnosticare precoce şi tratament al acestor afecţiuni. De asemenea, se va încuraja
cercetarea ştiinţifică, clinică şi fundamentală.
Scopul central al cursului este acela de a facilita accesul continuu al medicilor la informaţii
importante şi de actualitate despre prevenţie, diagnostic şi tratament în privinţa bolilor
metabolico-nutriţionale.
,,Cursul încurajează medicii la o dezvoltare științifică în domeniul diabetologiei. Aici pot afla
concret care sunt problemele actuale legate de diabet. Aceste sesiuni de cursuri organizate
într-o manieră interactivă cuprind aspecte noi și importante pe teme legate de diabet. Tot
aici se vor dezbate cele mai noi informaţii despre tendințele globale privind managementul
persoanelor cu diabet“, a declarat prof. univ. dr. Maria Moţa, Președinte al Societății
Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice.
Directori în cadrul cursului sunt: Conf.univ.dr. Romulus Timar şi Conf. univ. dr. Adrian Vlad.
Evenimentul face parte dintr-o serie de cursuri ce se vor desfăşura în toată ţara şi reuneşte
de fiecare dată specialişti de renume din domeniul diabetologiei şi nu numai.
De asemenea, în cadrul cursului de diabet va avea loc şi un moment aniversar, deoarece
Centrul Clinic Judeţean de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice din Timişoara împlineşte 60
de ani de activitate şi profesionalism, 60 de ani de muncă şi de ţinere a diabetului zaharat
sub control.
Cursul se adresează exclusiv medicilor şi este creditat cu puncte EMC. Intrarea este gratuită
şi se face pe bază de înscriere, în limita locurilor disponibile, accesând site-ul www.societatediabet.ro.
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