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Edi]ie special` Societatea de Neuropatie Diabetic` Hipocrate iPad
Revista este acum la degetul tău. La propriu

Prof. Dr. Nicolae Hâncu: “Înființarea Societății de Neuropatie Diabetică este cea mai bună formă de apreciere a 
simpozionului Neurodiab la împlinirea unui deceniu” Prof. Dr. Amorin Popa: “Societatea de Neuropatie Diabetică este 
cadrul optim de manifestare pentru toți specialiștii implicați în managementul bolii” Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru: “O abordare 
cât mai precoce, integrativă şi corectă”
Prof. Dr. Maria Moța: “Trebuie pus accentul pe educarea intensă și eficientă a pacientului” Prof. Dr. Doina Catrinoiu: 
“Calitatea vieţii pacienţilor este grav afectată, ceea ce se răsfrânge şi asupra controlului diabetului”
Prof. Dr. Rodica Pop Busui: “O inițiativă pe care o consider foarte importantă” Conf. Dr. Ioan Andrei Veresiu: “Optimizarea 
managementului pacienților cu neuropatie diabetică” Dr. Alin Știrban: “Neuropatia diabetică: educația medicului și a 
pacientului” Conf. Dr. Romulus Timar: “Costuri individuale și sociale crescute ale neuropatiei diabetice”

Raportul de gardăSimpozion 
EASD 2012:
Beneficiile benfotiaminei 
în tratamentul patogenic 
al neuropatiei diabetice

Nu ești 
singur!

Fii parte din 
comunitatea 
noastră de 
neuropatie 
diabetică

Coming together is a beginning.
Keeping together is progress
Working together is succes
HENRY FORD

Neuropatia diabetică 
și piciorul diabetic 
mereu în centrul 

atenției!
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Drumul c`tre o idee: Societatea de 
Neuropatie Diabetic` din România

Sute de milioane de oameni sufer` de diabet pe plan 
mondial. Zeci de milioane ajung s` fac` neuropatie diabe-
tic`. Câteva milioane sau sute de mii ajung înc`, în aceste 
timpuri moderne, s` sufere amputa]ii ale membrului infe-
rior ca urmare a diabetului. Câteva mii de profesioni[ti din 
s`n`tate lupt` zilnic pentru ca bolnavii români cu diabet s` 
aib` o calitate a vie]ii superioar`. Câteva sute dintre ace[tia 
sunt medici (diabetologi, neurologi, chirurgi etc). Iar mai 
mult de 10 dintre ei sunt prezen]i în aceast` edi]ie special` 
Hipocrate generat` de O IDEE: înfiin]area Societ`]ii de Neu-
ropatie Diabetic` din România. 
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