Kedves Inzulinpumpás Barátunk,
Örömmel tájékoztatlak, hogy április 18-án (szerdán) egy régi rendezvénysorozatunkat
szeretnénk újra életre kelteni…
Ismét kezdetét veszi a régen nagy népszerűségnek örvendő csoportos edukáció, azaz
inzulinpumpa klub.
A rendezvényt elsősorban azon diabéteszes gondozottainknak
szervezzük, akik már inzulinpumpát használnak.
Első alkalommal a szerelékek és tartályok lesznek a főtéma, így
erről tartunk egy kb 40 perces interaktív előadást…. illetve lehet kérdezni
bármely más diabos/pumpás témában is.
Helyszín:

Mobilis Interaktív Kiállítási Központ, Győr, Vásárhelyi P. u. 66.
http://mobilis-gyor.hu/

Dátum:

2018. április 18. (szerda, 16:00-17:30)
[Kezdés előtt: 15 órától 16 óráig ingyenes szórakozási
lehetőség]

Tervünk/ajánlatunk az alábbi:
Mivel a helyszín kellemes kikapcsolódási környezet is egyben, ezért úgy állapodtunk meg a
házigazdákkal, hogy aznap :

15:00-tól

Térítésmenetesen megnézhetitek, játszhattok számos érdekes dologgal.
(74 interaktív játék, látványos és szórakoztató kísérleti bemutatók várják a
látogatókat.)
Bővebb infő: http://mobilis-gyor.hu/

16:00-tól

Könnyed uzsonna, igény szerint.
(Biztosítjuk a diétás elelmiszereket)

16:15-től

Előadás a pumpás szerelékekről, tartályokról, azok helyes használatáról.
Németh Gábor – Medtronic Kft

17:00-tól

Kerekasztal megbeszélés, azaz szabadon kérdezhettek diabéteszes témákat illetően.
A kérdésekre válaszolnak:
Dr Niederland Tamás, Dr Gál Veronika
Tóthné Sebestyén Tímea, Tuifel Andrea
Németh Gábor
A zárást kb 17:30-ra tervezzük.
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció:
Válasz-emailben várjuk az

-

inzulinpumpát használó nevét
ha nem egyedül érkezik, hányan kísérik (pl szűlők/testvér)
a diabéteszes diétán kívül egyéb kérés (pl gluténmentes
étrend)

Az előkészületeket segíti, ha minél előbb megkapjuk a jelentkezők adatait, de kérünk, hogy
legkésőbb április 15-ig (vasárnapig) szíveskedj visszajelezni.

Egyéb információ:
A helyszín (előadóterem) kb 25 ember kényelmes elhelyezését teszi lehetővé, ennél több
jelentkezést nem tudunk elfogadni.
A jelentkezést minden esetben 24 órán belül visszaigazoljuk.
A helyszínen a parkolás a Mobilis saját garázsában ingyenes.

Amennyiben kérdésed, észrevételed van, ide várom:
Németh Gábor
gabor.nemeth@medtronic.com
Mobil/SMS/Viber: 36306933604

A szervezők nevében szeretettel várlak, a győri gyermekdiabétesz gondozó nevében,
Gábor

Üdvözlettel,
Németh Gábor
Clinical Specialist | Diabetes
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