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Wielce Szanowna Pani Prezes,  

 

W imieniu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego pragnę serdecznie zaprosić Retina AMD 

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

Partnera Honorowego. Wydarzenie planujemy zorganizować 9 listopada (wtorek) o godz. 

12.00 w Warszawie, tradycyjnie kilka dni przed kalendarzową datą tego święta, wypadającą w dniu 

urodzin odkrywcy insuliny - Fredericka Bantinga.  

Ze względu na niepewną sytuację w kraju i na świecie, związaną z pandemią koronawirusa SARS-

Cov-2, COVID-19, Światowy Dzień Cukrzycy 2021 świętować będziemy najprawdopodobniej w 

formule online z transmisją na żywo ze studia ZFP Media w Warszawie (z zachowaniem wszelkich 

niezbędnych środków ostrożności z uwagi na obowiązujące obostrzenia).  

Tegorocznym motywem przewodnim obchodów, jak zwykle globalnie zaproponowanym przez 

International Diabetes Federation, będzie dostęp pacjenta do opieki diabetologicznej. Celem, jaki 

przyświecał IDF, jest podjęcie starań, aby objąć opieką diabetologiczną, jak największą liczbę 

pacjentów z cukrzycą, co w praktyce oznacza lepszy dostęp do leków, technologii medycznych i 

edukacji diabetologicznej. W roku 2021 wypada także setna rocznica odkrycia insuliny. 

Postanowiliśmy połączyć oba te ważne wątki i spojrzeć na dostępność leczenia cukrzycy z dłuższej 

perspektywy, dlatego hasłem przewodnim konferencji w Polsce będzie:  

„Profilaktyka i opieka nad pacjentem diabetologicznym w Polsce 100 lat od odkrycia 

insuliny (1921-2021)”. 

Współorganizatorem konferencji Światowego Dnia Cukrzycy 2021 jest firma doradcza Be 

Communications, która odpowiada za organizację i wsparcie komunikacyjne Wydarzenia.  

W najbliższych tygodniach Przedstawiciel firmy będzie się z Państwem kontaktować w celu 

przedstawienia scenariusza listopadowych obchodów.  

 



 

 

Jesteśmy przekonani, że realizacja tegorocznych obchodów Światowego Dnia Cukrzycy, w setną 

rocznicę odkrycia insuliny, stanie się wyjątkowym wydarzeniem, niezapomnianym i obfitującym w 

dobre treści dla wszystkich uczestników.  

 

Dziękuję Pani za zaangażowanie Retina AMD Polska w dotychczasowych edycjach Światowego 

Dnia Cukrzycy inicjowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne  

i zapraszam do kontynuacji naszej współpracy. Do zobaczenia 9 listopada br. w Warszawie!  

 

 

 

W imieniu organizatora Światowego Dnia Cukrzycy 2021 

 
 

                                                                                        
        ____________________________________________ 

  Prof. Dorota Zozulińska – Ziółkiewicz, MD, PhD 
President of Diabetes Poland 

 

 

 

 

 

 

 

 


