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Dresden, Germany, May, 2009
Hyvä diabeteksen ehkäisystä kiinnostunut ystävä ja kollega,
Kutsun Sinut osallistumaan uuteen hankkeeseemme, jonka tarkoituksena on luoda diabeteksen
ehkäisyssä aktiivisten henkilöiden verkosto.
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Onko diabeteksen ehkäisy mielestäsi tärkeää?
Auttaako ajatusten ja ideoiden vaihto toisten diabeteksen ehkäisyssä aktiivisten
henkilöiden kanssa kehittämään parempia ehkäisyohjelmia?
Haluaisitko tietää, miten muualla maailmassa ehkäistään diabetesta?
Haluaisitko keskustella kysymyksistä, jotka heräävät, kun ryhdytään kehittämään ja
toteuttamaan diabeteksen ehkäisyä käytännön hankkeissa?

Jos vastasit KYLLÄ ainakin yhteen edellisistä kysymyksistä, pyydämme Sinua
rekisteröitymään ”Who is Active in Diabetes Prevention” -verkostoon.
Tyypin 2 diabeteksesta on tulossa maailmanlaajuinen kansanterveydellinen ongelma. Vaikka
diabeteksen ehkäisyohjelmien on havaittu vähentävän merkitsevästi sairastumisriskiä,
tiedämme, ettei diabeteksen ehkäisy ole helppo tehtävä. Sen tähden tämän haasteen
onnistuminen riippuu monitieteellisestä yhteistyöstä.
Voittoa tavoittelematon organisaatiomme kehittää kaikille diabeteksen ehkäisystä
kiinnostuneille verkkotyökalua. Verkostoituminen auttaa luomaan käytännön välineitä, jotta
diabeteksen ehkäisystä tulisi arkipäivää. Siksi kutsumme Sinut rekisteröitymään, jotta
diabeteksen ehkäisystä kiinnostuneet ja siinä aktiiviset henkilöt löytävät toisensa ja voivat
aloittaa keskustelun, jonka tarkoituksena on kehittää uusia ideoita diabeteksen ehkäisyyn.
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Verkostoon kirjautuminen, sen jäsenyys ja käyttäminen on täysin ilmaista. Mitä useampi
henkilö rekisteröityy, sitä vaikutusvaltaisemman ja käytännöllisemmän verkoston saamme ja
sitä enemmän mahdollisuuksia löydämme saavuttaaksemme tehokkaan ja toimivan
diabeteksen ehkäisyn yhteiskunnassamme. Pääkieli verkostossa on englanti. Espanja ja saksa
lisätään pian ja muita kieliä myöhemmin tarpeen mukaan.
Jos olet kiinnostunut, rekisteröidy osoitteessa www.activeindiabetesprevention.com

An initative of:

Ole hyvä ja levitä tätä kutsua kaikille diabeteksen ehkäisystä kiinnostuneille henkilöille – se
on verkoston ensimmäinen askel.

Parhain terveisin,
www.image–project.eu

Prof. Peter Schwarz
Mikäli haluat lisätietoa, ota yhteys Olga Luisi in: info@activeindiabetesprevention.com

Jos olet lääketieteen tai terveydenhuollon ammattilainen, poliitikko, viranomainen tai
henkilö, joka on kiinnostunut diabeteksen ehkäisystä, ole hyvä ja rekisteröidy
verkostoon tänään – me tarvitsemme SINUA!!
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