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UNITED – Program educațional despre Neuropatia Diabetică și Piciorul Diabetic pentru 

medicii de familie din toată țara  

• Program național de educație medicală continuă a medicilor de familie despre 

complicațiile Neuropatiei Diabetice 

• 40 de ateliere practice pentru medicii de familie din toată țara 

• Simulări cu exersarea instrumentelor de diagnostic  

• Lectori cu expertiză în Diabetul Zaharat 

• Desfășurare cu prezență fizică  

• Participare gratuită pentru aproximativ 1.000 de medici 

• 6 puncte EMC/atelier 

 
Asociația Societatea Națională de Medicina Familiei/Medicină Generală (SNMF) lansează 
UNITED - Unique Diabetic Neuropathy and Diabetic Foot Education - un program educațional 
pentru medicii de familie din toată țara. În cadrul acestuia, se vor organiza 40 de ateliere 
practice de neuropatie diabetica și picior diabetic, creditate cu puncte EMC, la care peste 
1.000 de medicii pot participa gratuit. 

 
Participarea la aceste ateliere practice reprezintă o șansă pentru medicii de familie de a 
contribui la diagnosticul precoce și corect al neuropatiei diabetice, precum și la reducerea 
numărului de amputații în rândul pacienților cu risc.  

 
Principalele repere în derularea acestui program educațional sunt: prevenirea, diagnosticul 
precoce, examinarea, tratarea și managementul neuropatiei diabetice, respectiv a piciorului 
diabetic. 

 
“Statisticile arată că peste 50% dintre pacienții afectati de neuropatie diabetică sunt 
asimptomatici. Știm deja că circa 66 % dintre diabetici sunt afectați de nerupatia diabetică și 
implicit de complicații precum piciorul diabetic. Fiind în prima linie a sistemului de sănătate, 
sarcina noastra, a medicilor de familie, este să prevenim aceste complicații, să diagnosticăm 
precoce și, mai ales, să contribuim cât mai mult la reducerea amputațiilor. De aceea, 
lansarea programului UNITED, cu aceste ateliere practice, reprezintă o șansă importantă 
pentru orice medic de familie de a-și desăvărși expertiza în această patologie cheie a 
momentului”- Dr. Dina Mergeani, Președintele Asociației Societatea Națională de Medicina 
Familiei/Medicină Generală (SNMF) și instructor-formator în programul UNITED 
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“Paradoxul neuropatiei diabetice este faptul că aceasta va apărea la un moment dat la 
pacientul cu diabet, oricât de bine reușește pacientul să controleze diabetul. Ce putem face 
noi, ca medici de familie împreună cu persoanele cu diabet, este să amânăm oricât de mult 
acest moment și să surprindem la timp apariția acestei complicații devastatoare. Când 
vorbim despre neuropatia diabetică, suntem copleșiți de numărul mare de amputații, dar, 
din păcate, neuropatia diabetică are și alte conotații care afectează profund calitatea vieții 
pacientului și chiar speranța de viață. 
În cadrul atelierelor organizate prin proiectul UNITED ne propunem să răspundem la 
întrebările „când, cum și de ce?”. Este important ca neuropatia diabetică să fie un „red flag” 
în managementul pacientului cu diabet și prediabet”. – Dr. Daciana Toma, Vicepreședinte 
SNMF, coordonator al Grupului de diabet, nutriție și boli metabolice al SNMF, instructor-
formator în programul UNITED. 
 
Programul UNITED s-a lansat, marți, 31 ianuarie, ora 16:00, în cadrul Webinarului 
“Complicațiile Neuropatiei Diabetice – Echipa de management”, eveniment online pe 
platforma FormareMedicală, ce a reunit cei mai importanți lideri de opinie cu expertiză în 
Diabetul Zaharat. Printre aceștia: Prof. Dr. Gabriela Radulian, Prof. Emerit Dr. Nicolae Hancu, 
Dr. Daciana Toma, Dr. Dina Mergeani, Prof. Dr. Bogdan Timar, Prof. Dr. Bogdan Mihai, Dr. 
Rodica Tanasescu și Dr. Anca Balan. 
Atelierele practice, creditate cu puncte EMC, vor avea loc în orașe precum: Brașov, 
București, Craiova, Sibiu, Ploiești, Timișoara, Cluj, Iași, Baia Mare și Constanța. 
 
Parteneri în cadrul acestui proiect sunt Societatea de Neuropatie Diabetică (Neurodiab) și 
Asociația de Podiatrie. Programul educațional UNITED se derulează cu sprijinul Wörwag 
Pharma.  
 
Manager de eveniment este compania Data Center Solution, prin platforma Formare 
Medicală.   
 
 
Biroul Executiv al SNMF 
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