É com grande satisfação que apresentamos o programa
De Olho no Diabetes
Há cerca de 415 milhões de pessoas com diabetes ao redor do mundo
e estima-se, que em 2040, esse número atinja mais de 642 milhões.1
Muitos pacientes não sabem das complicações oculares relacionadas
ao diabetes, como o edema macular diabético e quando descobrem,
a perda da visão se torna o maior temor.2
Pensando nisso, conversamos com profissionais da área da saúde
preocupados com essa questão e assim nasceu o De Olho no Diabetes.
Este movimento visa a conscientização de pessoas com diabetes sobre
a importância de um bom controle da doença e dos cuidados com a
visão, evitando, assim, uma série de doenças, como o edema macular
diabético, e até a perda irreversível da visão.
O objetivo do De Olho no Diabetes é disponibilizar, em um só local,
informações, notícias, serviços e atividades relacionadas à saúde ocular
das pessoas com diabetes. Queremos chamar atenção para os riscos
e formas de prevenção das doenças da visão e ajudar a agir, já que a
maioria das complicações na visão relacionadas ao diabetes hoje tem
tratamento.
Dr(a). você é nosso(a) convidado(a) para fazer parte dessa iniciativa e
unir-se a essa causa. Acesse www.deolhonodiabetes.com.br, cadastre-se
na aba Encontre seu médico e pronto. Os pacientes poderão encontrar
você e a sua clínica em busca de um tratamento especializado.
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