Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy:
Od kilkunastu lat zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w Małopolskich Dniach Diabetologicznych. W roku
2021 ich kolejna trzynasta edycja odbędzie się w dniach 17- 19 czerwca.
Jest to, tradycyjnie, największa i najważniejsza medyczna konferencja edukacyjna o tematyce cukrzycowej
organizowana w Małopolsce przy udziale pracowników naukowych i klinicystów z Katedry Chorób Metabolicznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz zaproszonych ekspertów z całego kraju, a czasem także z
zagranicy. Ambicją naszą, jako organizatorów, jest by Małopolskie Dni Diabetologiczne pozostały platformą wymiany
praktycznych, istotnych klinicznie informacji — stąd dobór tematów wykładów zorientowanych na najważniejsze
aspekty opieki diabetologicznej oraz interaktywna forma.
Towarzyszy nam świadomość tego, że na organizację konferencji i zjazdów naukowych w I połowie 2021 ciągle
wpływa pandemia COVID-19. Mamy jednak nadzieję, że wraz z rosnącą liczbą osób poddanych szczepieniom,
szczególnie wśród pracowników służby zdrowia, łagodzone będą przez władze państwowe restrykcje dotyczące
spotkań edukacyjnych w medycynie. Stąd też zakładamy tzw. hybrydową formę spotkania – ograniczona liczba
kilkudziesięciu zaproszonych uczestników zgromadzonych w Hotelu Galaxy przy ul. Gęsiej w Krakowie i tworzących
szeroki panel dyskusyjny oraz, mamy nadzieję, setki innych śledzących wydarzenie on-line. Nie wykluczamy
zwiększenia liczby uczestników na miejscu w sali konferencyjnej, jeżeli pozwolą na to przepisy epidemiologiczne.
Pierwszy dzień XIII MDD (czwartek 17 czerwca 2021) będzie otwartym dla przedstawicieli różnych zawodów i grup
zainteresowanych, na dzień drugi i trzeci zapraszamy wyłącznie lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu.
Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku w XII MDD uczestniczyło wirtualnie ponad 1200 osób. Przypominamy, że po
rejestracji można już od razu zadawać pytania w systemie Konferencji do prowadzących i wykładowców.
Wsparcia logistycznego konferencji, podobnie jak rok temu, udzielać będą zespoły z firm Jordan i Medorado,
kierowane przez niezawodnych Panią Annę Kasprzyk i Pana Jarosława Kędrę.
Zapraszamy do udziału w XIII Małopolskich Dniach Diabetologicznych!
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