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OPINII ALE PARTICIPANŢILOR
• După participarea la cursurile din cadrul seminarului

privind diabetul zaharat, mi se pare mai important să
punem accent pe prevenţia, screening-ul şi detecţia
precoce a persoanelor cu diabet zaharat, deoarece
aproximativ jumătate dintre pacienţi nu ştiu că suferă de
această boală. Pentru mine, participarea şi interacţiunile
de care am beneficiat pe durata seminarului au fost
extraordinare.

• Vreau să spun că participanţii sunt inteligenţi şi cu

experienţă în diferite domenii ale diabetului zaharat, prin
urmare ne-am putut împărtăşi experienţa şi cunoştinţele.
Toţi membrii comitetului de lectori sunt deschişi şi gata să
ajute şi să discute diferite aspecte privind diabetul zaharat.

• Seminarul a fost foarte bine pregătit. Sunt foarte fericit că
există posibilitatea de a parcurge din nou informaţiile cu
ajutorul CD-ului.

• Mă simt mai motivat să aloc pacienţilor mei cât mai mult
timp posibil, să încerc să le înţeleg stilul de viaţă pentru a
putea identifica tratamentul optim.

• Seminarul mi-a perfecţionat abilităţile de a evalua

pacienţii cu diabet zaharat şi ulceraţii (mai ales la nivelul
piciorului), dar şi de a transmite aceste cunoştinţe
colegilor mei mai tineri.

• Am acumulat multă informaţie de calitate, în manieră

simplă, dar şi sfaturi practice pe care le putem folosi în
activitatea clinică zilnică. De asemenea, cursurile discută
principalele aspecte ale diabetologiei.
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DESPRE SEMINARELE OMI
Open Medical Institute (OMI) este o iniţiativă educaţională globală
înfiinţată în 1993 de către Fundaţia Americano-Austriacă (AAF) şi
medici de la Colegiul de Medicină Weill Cornell Medical College.
Ulterior, instituţii importante din SUA şi Europa, inclusiv Colegiul
de Medicină Weill Cornell şi spitale afiliate, Spitalul Pediatric din
Philadelphia, Duke University Medical Center, Cleveland Clinic
Foundation, Colegiul Medicilor şi Chirurgilor de la Universitatea
Columbia şi Universităţile de Medicină din Viena, Graz şi
Innsbruck s-au alăturat iniţiativei şi oferă susţinere academică
pentru seminarii, comitetul de lectori activând pro bono.

SEMINARUL PRIVIND
DIABETUL ZAHARAT

Misiunea OMI este de a împărtăşi informaţia medicală medicilor şi
cadrelor medicale din ţările aflate în proces de tranziţie, de a le
ghida dezvoltarea profesională şi, în acelaşi timp, de a preveni
situaţiile în care cadrele medicale sunt silite să îşi construiască o
carieră în altă ţară. Activitatea OMI se derulează sub auspiciile
Fundaţiei Americano-Austriece şi este co-finanţat de către
Guvernul Federal al Austriei şi de alte instituţii private şi publice,
corporaţii şi persoane fizice.
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INFORMAŢII PRIVIND SEMINARUL
OMI CU TEMA “DIABETUL ZAHARAT”
Pe plan global, diabetul zaharat afectează 422 de milioane
de adulţi, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii,
prevalenţa acestuia atingând o valoare aproape dublă faţă
de anul 1980, de 8,5% în rândul populaţiei adulte. De aceea,
Open Medical Institute (OMI) s-a concentrat asupra bolilor
cardiovasculare şi diabetului zaharat şi a iniţiat un Seminar
privind diabetul zaharat desfăşurat anual în colaborare cu
Universitatea Columbia, din New York, SUA,
Universitatea Heinrich-Heine din Düsseldorf, Germania, şi
Universitatea din Belgrad, Serbia.
Obiectivul acestui Seminar privind diabetul zaharat este de
a oferi medicilor din întreaga lume informaţii referitoare la
cele mai recente progrese în domeniul diagnosticului şi
tratamentului acestei boli. Totodată, Seminarul este o
oportunitate extraordinară pentru ca participanţii să discute
cazurile din practica proprie cu experţi consacraţi pe plan
internaţional în domeniul diabetului zaharat şi
endocrinologiei, şi de a-şi împărtăşi experienţele altor
colegi.
Seminarele se adresează medicilor aflaţi la început de drum
şi care au acumulat deja experienţă, cărora li se adresează
pacienţi cu diabet zaharat şi care sunt interesaţi de cercetare
şi animaţi de dorinţa de a fi de folos colegilor şi de a
contribui la instruirea studenţilor.
Dacă sunteţi medic, aţi încheiat rezidenţiatul (sau sunteţi în
ultimul an), sunteţi interesat de diabet zaharat,
endocrinologie sau aspecte legate de metabolismul lipidic
şi vorbiţi fluent limba engleză, puteţi aplica accesând:
http://www.aaf-online.org/index.php/how-to-apply.html.
Participanţii sunt selectaţi în funcţie de calificări şi
beneficiază de o bursă.
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Robin S. Goland, MD
J. Merrill Eastman Professor; Medicină şi Pediatrie;
Endocrinolog şi Director asociat, Universitatea Columbia;
Naomi Berrie Diabetes Center
New York, SUA

• Evoluţia diabetului zaharat
• Fiziopatologia diabetului zaharat tip 1

Nebojsa M. Lalic, MD, PhD
Profesor de Medicină internă;
Facultatea de Medicină, Directorul Centrului
pentru Tulburări Metabolice al Universităţii din Belgrad,
Tratamentul intensiv şi terapia celulară în diabetul zaharat,
Institutul de Endocrinologie, Diabet zaharat şi Tulburări Metabolice;
Centrul Clinic Serbia
Serbia, Belgrad

• Prevenirea diabetului zaharat şi prediabetul
• Insulina şi incretinele în diabetul zaharat tip 2
• Complicaţii microvasculare ale diabetului zaharat

Natasha Leibel, MD
Asistent Universitar de Medicină Clinică, Divizia de Endocrinologie
Universitatea Columbia
New York, SUA

• Pompele de insulină şi senzorii de monitorizare
glicemică
• Cazuri speciale de diabet zaharat şi sindroame
corelate
• Cetoacidoza diabetică şi coma hiperosmolară

Utpal B. Pajvani, MD, PhD
Asistent Universitar de Medicină Clinică, Divizia de Endocrinologie
Universitatea Columbia
New York, SUA

• Obezitatea: Cauze şi tratamente
• Antiabeticele orale în diabetul zaharat tip 2
• Diabetul zaharat şi boala cardiovasculară
• Controverse recente în diabetul zaharat tip 2

Prof. Dr. Michael Roden
Director Ştiinţific, Deutsches Diabetes-Zentrum
DDZ (German Diabetes Center)
Profesor de Medicină şi Director,
Departamentul de Tulburări Metabolice;
Universitatea Heinrich-Heine
Düsseldorf, Germania

• Fiziopatologia diabetului zaharat tip 2
• Hepatopatiile asociate obezităţii
• Complicaţii la nivelul piciorului

Matthew Freeby, MD
Asistent Universitar de Medicină Clinică,
Director al Gonda Diabetes Center,
Director Asociat al Programelor Clinice în Diabetul Zaharat
Los Angeles, California, SUA

• Insulinoterapia în diabetul zaharat tip 1
• Diabetul zaharat şi sarcina
• Diabetul zaharat la pacienţii internaţi

