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Wielce Szanowna Pani Prezes,  

 

w imieniu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z wielką radością zapraszam Retina AMD 

Polska do uczestnictwa w tegorocznych obchodach Światowego Dnia Cukrzycy, w charakterze 

Partnera Honorowego.  

W ramach obchodów planujemy zorganizować 4 listopada w Warszawie, debatę medialną  

w Centrum Konferencyjnym – Centrum Nauki Kopernik. Nasze wydarzenie to ważna dla całego 

środowiska diabetologicznego chwila w roku, bo o profilaktyce i leczeniu cukrzycy rozmawiają wtedy 

wspólnie pacjenci, lekarze, dziennikarze i firmy farmaceutyczne. Niestety pacjentów z cukrzycą z 

roku na rok przybywa, a sama cukrzyca typu 2 coraz częściej występuje u coraz młodszych osób. 

 

W 2020 roku pandemia COVID-19 zmusiła organizatorów wydarzeń edukacyjnych do znalezienia 

bezpiecznych rozwiązań, dlatego także nasze wydarzenie odbędzie się w zmodyfikowanej formule: 

na żywo w Centrum Konferencyjnym (z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków ostrożności) 

oraz transmisja online. Zdajemy sobie sprawę, że po długim czasie izolacji dla części uczestników 

możliwość tradycyjnego spotkania, bezpośrednich relacji oraz swobodnej wymiany opinii  

i doświadczeń jest wyjątkowo ważna i potrzebna.  

Motywem przewodnim, ustalonym przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (IDF) jest  

„The Nurse and Diabetes”, które z uwagi na okoliczności postanowiliśmy zaadaptować na język 

polski w brzmieniu: „Pielęgniarka liderem edukacji terapeutycznej w cukrzycy”. W ramach 

listopadowej debaty będziemy rozmawiać z ekspertami, pacjentami oraz wyjątkowymi gośćmi 

specjalnymi, którzy przyjęli nasze zaproszenie, by opowiedzieć o swoich doświadczeniach z chorobą.  

 



 

 

 

Organizatorem logistycznym tegorocznych obchodów Światowego Dnia Cukrzycy będzie firma  

Be Communications, z którą od lat realizujemy wcześniejsze edycje ŚDC oraz kampanie „Pracuj z 

cukrzycą” i „10 tysięcy kroków dalej od cukrzycy”. Przedstawiciele Be Communiactions skontaktują 

się z Panią, aby potwierdzić wszystkie szczegóły związane z naszym wydarzeniem.  

 

Głęboko wierzę, że dzięki naszej współpracy, przyczynimy się do popularyzacji wiedzy w zakresie 

profilaktyki cukrzycy, jej powikłań i poprawy leczenia. Ogromnie dziękuję za dotychczasową 

współpracę i zaangażowanie Retina AMD Polska we wcześniejsze edycje ŚDC, które odbyły się pod 

inspicjami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.  

 

W Światowym Dniu Cukrzycy bądźmy wszyscy razem!  

 

 

W imieniu organizatora Światowego Dnia Cukrzycy 2020 

 

Prof. dr. hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz 

Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego    

 

 

 


