Zaproszenie
do Nowogardzkiej "Szkoła Cukrzycy"
Retinopatia, nefropatia, neuropatia - łatwiej zapobiegać niż leczyć. Stopa cukrzycowa to temat wykładu
z programu Szkoły Cukrzycy, który odbędzie się dnia 12 kwietnia 2019 roku (piątek) o godz. 16:00 w Świetlicy
Środowiskowej im. św. Jana Pawła II nr 2 w Nowogardzie (znajdującej się na terenie parafii pw. św. Rafała
Kalinowskiego). Ponad to odwiedzi nas Jessica Andrzejczak mieszkająca w Niemczech, chorująca na cukrzycę od wielu
lat, która mówi o sobie „ poza tym że nie do końca jestem zdrowa, mam więcej energii od niejednej osoby. Zawsze
jestem pozytywnie nastawiona i nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Cukrzyca dodaje mi jeszcze więcej motywacji
żeby walczyć o swoje marzenia i do nich dążyć. I żeby pokazać innym że limit siedzi tylko w głowie.”
Jessica opowie nam o swojej walce z cukrzycą o swoich pasjach i nie tylko, sadzę że przekaże nam dożo pozytywnej
energii której ma olbrzymie pokłady. To nie koniec oferty jaką mamy dla Państwa w trakcie tego spotkania. Kolejnymi
gośćmi będą dr Anna Fedorczuk - Smolira, która opowie o powikłaniach cukrzycy dotyczących narządu słuchu, oraz
dyplomowany protetyk słuchu Pani Kamila Kaźmierska, u której osoby zainteresowane będą miały możliwość zbadania
swojego słuchu. Udział w wykładach dla wszystkich uczestników jest bezpłatny. Szkoła Cukrzycy jest ogólnopolskim
projektem Federacji "Porozumienia Zielonogórskiego" i Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Jest kampanię na rzecz
zapobiegania cukrzycy oraz propagowaniu aktywnej postawy wobec tej choroby. Szkoła Cukrzycy w Nowogardzie jest
prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard w partnerstwie z Urzędem Miejskim
w Nowogardzie www.nowogard.pl, Parafią pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, Dziennikiem Nowogardzkim,
portalem informacyjnym http://www.wnowogardzie.pl/, firmą Ascensia Diabetes Care
Lekarzem prowadzącym Szkołę Cukrzycy w Nowogardzie jest Pani dr Marzena Kargul.
Wszelkie informacje o zajęciach w Szkole Cukrzycy można uzyskać w siedzibie PSD Koła Nowogard ul. Wojska
Polskiego 7 (budynek laboratorium na terenie szpitala) w każdy czwartek w godz. od 10:00 do 12:00 lub w dowolnej
porze telefonicznie pod nr: 500 553 190; 795 477 793; również za pośrednictwem poczty internetowej
e-mail cukrzycanowogard@wp.pl. Aktualne informacje o szkole cukrzycy są publikowane na stronie internetowej PSD
Koła Nowogard http://www.cukrzycanowogard.lh.pl/ oraz na facebooku pod frazą - Nowogardzka szkoła cukrzycy

"Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej" (prof. Joslin)
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