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 Скъпи приятели и колеги, заинтересувани от профилактиката на диабета, 
 

Бих желал да Ви поканя да се присъедините към нашата нова инициатива, целяща 
изграждане на мрежа от хора, активни в профилактиката на захарния диабета в световен 
мащаб. 

• Смятате ли, че профилактиката на диабета е нещо важно? 
• Мислите ли, че обменът на идеи между различни хора, активно работещи в тази 

област, би помогнал за развитието на по-добри програми за профилактика? 
• Бихте ли желали да узнаете какво правят другите хора по света, за да 

профилактират развитието на захарен диабет? 
• Иска те ли да вземете участие в разработването и в практическото приложение на 

програми за профилактика на диабета с цел подобряване на общественото здраве? 
Ако отговорът дори на един от тези въпроси е ДА, Вие трябва да се регистрира в 
мрежата -справочник “Кой е актвен в профилактиката на диабета” 
(“Who is Active in Diabetes Prevention”) 
Захарният диабет тип 2 се превръща в основен здравен проблем в световен мащаб. 
Добре известно е, че програмите за профилактика могат значително да намаляват риска 
за развитие на диабет. Ние знаем, че това не е лесна задача, а предизвикателство, чийто 
успех зависи от зваимодействието между специалисти от различни области. 
Нашата организация - една институция с идеална цел, ръководена от учени и здравни 
специалисти, си е поставила за цел разбработването на мрежа, която да бъде използвана 
от всички хора, заинтересувани от профилактиката на диабета. Всеки от тях би могъл да 
използва създадения справочник, за да изгради собствена мрежа и да превърне 
профилактиката на диабета в реалност. 
Ние Ви каним да се присъедините към тази мрежа, за да имате възможност да се 
свържете с други хора, активно интересуващи се от диабетна профилактика, както и да 
могат те да се свържат с Вас. Всички ние бихме могли да започнем една динамична 
дискусия, в която да се родят иновативни подходи за профилактика на диабета в нашето 
общество.  Този справочник е напълно безплатен от гледна точка на регистрация, членство и 
използване. Колкото повече хора се регистрират, толкова по-мощна и по-полезна ще 
бъде нашата мрежа. Така тя ще спомогне за развитието на ефективни и ефикасни 
стратегии за профилактика на диабета в общността. Основният език на мрежата е 
английски. 
 

В случай че Вие сте заинтересувани, моля, регистрирайте се на адрес: 
www.activeindiabetesprevention.com  

Молим Ви, в случай че имате възможност да препратите настоящата покана до всички 
хора, които по някакъв начин работят или се интересуват от сферата на профилактика 
на диабета – това ще постави началото на нашата мрежа. 
Искрено Ваш, 

 
Проф. Peter Schwarz; Профилактика и лечение на диабета 

 

В случай че Вие сте медицински или здравен работник, политик, бизнесмен, 
администратор или просто човек с интереси в тази сфера, молям Ви да се 

присъедините към мрежата още днес – нуждаем се от ВАС!

http://www.activeindiabetesprevention.com/

