COMUNICAT DE PRESĂ
„Actualităţi şi controverse în diabetul zaharat”
Curs de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice
Potrivit Federaţiei Internaţionale de Diabet (IDF), România se află pe locul 9 în Europa în ceea ce priveşte
numărul de cazuri de diabet, cu 1,5 milioane de persoane care suferă de această boală. Pentru
identificarea riscurilor diabetului zaharat, dar şi a altor afecţiuni metabolico-nutriţionale, Societatea
Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice organizează în data de 6 aprilie 2013, la Bucureşti (Hotel
Ramada Parc), cursul „Actualităţi şi controverse în diabetul zaharat”.
Medici diabetologi, cardiologi, nefrologi, endocrinologi, dar şi medicii chirurgi, oftalmologi, de familie şi
internisti vor avea acces la informaţii de actualitate cu privire la prevenţia si tratamentul diabetului
zaharat și a altor boli metabolice.
Importanţa manifestării ştiinţifice este dată de prezentarea şi dezbaterea unor teme şi studii de caz, întro maniera interactivă, privind principalele boli metabolice: diabetul zaharat, obezitatea, sindromul
metabolic, dislipidemiile. De asemenea, reputaţi speakeri diabetologi şi din arii conexe diabetului vor
aborda subiecte cu privire la cele mai noi metode de diagnosticare precoce, screening şi tratament al
acestor afecţiuni.
,,Ne propunem ca prin intermediul acestui curs să contribuim atât la dezvoltarea nivelului științific în
rândul medicilor din România, cât și la dezvoltarea cercetării științifice în domeniul diabetologiei, în
general. Totodată prin desfășurarea periodică a acestor cursuri, în care vom aborda cele mai noi și
importante teme legate de diabet și complicatiile sale, vom ține pasul cu tendințele globale privind
managementul persoanelor cu diabet“, a declarat prof. dr. Maria Moţa, Președinte al Societății Române
de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice.
Directori în cadrul cursului sunt Prof.univ.dr. Radu Lichiardopol şi Conf.univ.dr. Cristian Serafinceanu.
Acest eveniment face parte dintr-o serie de cursuri ce se vor desfăşura în toată ţara, reunind cu fiecare
ocazie specialişti de renume în domeniul diabetologiei şi nu numai.
Manifestarea se adresează exclusiv profesioniştilor din domeniul medical si este creditată cu puncte EMC.
Pentru mai multe informatii despre eveniment, vă aşteptăm pe: www.societate-diabet.ro
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