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Conf. Dr. Diana Loreta Păun, 
Consilier de Stat Departamentul de Sănătate Publică, 

Administrația Prezidențială

„Mă bucur foarte mult că tema aleasă în acest an
pentru celebrarea Zilei Mondiale a Sănătăţii aduce în
atenţie importanţa prevenţiei şi a educaţiei pentru
sănătate, atât în contextul reducerii prevalenţei diabetului
zaharat, cât şi într-un context mai larg, acela al prioritizării
prevenţiei ca fundament al sănătăţii populaţiei şi
bunăstării naţionale.

Înţelegerea şi conştientizarea importanţei
prevenţiei încă din copilărie, educaţia pentru sănătate şi
adoptarea unor comportamente şi a unui stil de viaţă
sănătos vor avea pe termen lung un impact major asupra
reducerii prevalenţei diabetului zaharat şi asupra
îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei.”

MESAJE
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Prof. Dr. Florian-Dorel Bodog, 
Secretar, Comisia pentru Sănătate Publică, Senatul României

„Anul acesta, Organizaţia Mondială a
Sănătăţii consacră Ziua Mondială a Sănătăţii
Diabetului, care este în continuare o problemă
de sănătate publică de maximă importanţă,
atât la nivel global, cât şi la nivel naţional. Una
dintre cele mai importante manifestări ştiinţifice
din domeniul diabetologiei româneşti din ultimii
ani se va desfăşura în perioada 5-8 aprilie la
Bucureşti pentru a fi sincronizată cu această
data importantă.

Vă transmit salutul şi mesajul Reţelei
Mondiale a Parlamentarilor Campioni în Diabet
al cărei vicepreşedinte sunt şi vă urez succes.”

MESAJE
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„Organizaţia Mondială a Sănătăţii insistă
practic asupra necesităţii unui sistem de
sănătate public puternic, performant şi capabil
să facă faţă realităţilor.

Pentru că anul acesta tema Zilei Mondiale
a Sănătăţii este consacrată Diabetului, vocea
persoanei cu diabet din sistemul de sănătate
din România este cea care trebuie ascultată.”

Conf. Dr. Corneliu Florin Buicu, 
Preşedinte, Comisia pentru Sănătate și Familie, Camera Deputaților

MESAJE
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Prof. Dr. Florian Popa, 
Vicepreşedinte, Comisia pentru Sănătate Publică, Senatul României

„Salut iniţiativa de a organiza o astfel de
dezbatere, având ca temă Problematica
diabetului zaharat în sistemul medical
românesc: Importanţa Prevenţiei şi a Educaţiei
în Sănătate.

Aţi ales o temă foarte importantă de
sănătate publică şi totodată o temă foarte
importantă pentru domeniu în România.”

MESAJE
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Dr. Corina Silvia Pop, 
Secretar de Stat în Ministerul Sănătății

„Vă invit să participați la Programul de Educație
pentru Sănătate, nu numai la educația pacienților ci și la
educația doctorilor și a asistenților care sunt interesați de
acest subiect. În privința a ceea ce și-a propus să facă
Ministerul, Programul desfășurat împreună cu Președinția
„Educație pentru Sănătate” este un obiectiv important,
unul dintre planurile cele mai importante ale Guvernării în
Sănătate”.

MESAJE
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Dr. Cassandra Andreea Butu, 
Coordonator Interimar Biroului Organizației Mondiale a Sănătății 

pentru România

„Pentru a ajuta la prevenirea diabetului de
tip 2 și a complicațiilor sale, oamenii de toate
vârstele trebuie să atingă și să mențină o greutate
corporală sănătoasă, să fie activi fizic cel puțin 30
minute de activitate în mod regulat de intensitate
moderată în cele mai multe zile, să aibă o dietă
sănătoasă care să includă 3-5 porții de fructe și
legume pe zi și un aport redus de zahăr și grăsimi
saturate și să evite consumul de tutun. Împreună
putem stopa creșterea diabetului și oferi îngrijiri
pentru a îmbunătăți calitatea vieții pentru milioane
de oameni care trăiesc cu această boală.”

MESAJE
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Dr. Gheorghe Borcean
Președinte Colegiul Medicilor din România

MESAJE
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“Discuția despre prevenție, începe cu educația, însă ar
trebui să înceapă și cu parteamaterială, cu infrastructura
pe care se așază tot celălalt discurs. Este vorba despre
nevoia de sănătate. Nevoia de sănătate este o noțiune, o
sintagmă generoasă. Dar nevoia de sănătate o știu două
persoane: medicul și pacientul său. Aceștia doi știu
nevoia pacientului. Sigur, nevoia socială, nevoia grupului
statistic o știu restul. Dar bolnavii se îmbolnăvesc
statistic și se vindecă individual.”



Mircea Nicușor Timofte, 
Preşedinte, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor 

și Asistenților Medicali din România

„Îmi doresc ca evenimentul de azi să fie un
eveniment de succes, iar acest succes să se materializeze
atât în conştientizarea populaţiei privind nevoia de
informaţii pe tema diabetului, cât şi în măsuri şi acţiuni
concrete prin care asistenţii medicali să îşi aducă
contribuţia pe măsura întregului lor potenţial la
sănătatea oamenilor.

În strategia Ordinului Asistenţilor Medicali, dar şi
în strategia Ministerului Sănătăţii, este cuprinsă
specializarea asistenţilor medicali în diferite domenii,
inclusiv în educarea şi îngrijirea pacienţilor cu diabet”.

MESAJE
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Prof.dr. Maria Moța,
Membru al Comitetului Executiv al Asociației Europene pentru 

Studiul Diabetului, promotorul în România a Campaniei de 
Prevenție Controlează-ți Diabetul

„Mortalitatea de cauză cardiovasculară, o serie de
alte complicații care necesită îngrijirea în echipă a
pacientului cu diabet au făcut ca Ziua Mondială a
Sănătății să fie anul acesta marcată sub tema: Diabetul
Zaharat. Acest lucru atrage atenția că avem nevoie de
echipe. Diabetul nu poate fi tratat decât în echipă
multidisciplinară, pentru că poate, alături de medicul de
familie, care intră în toate specialitățile, și diabetul intră
în toate specialitățile, din păcate, prin complicațiile lui.”

MESAJE
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