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Comunicat post eveniment 

 
Peste 80 de studenţi, medici rezidenţi şi medici de familie au participat în acest 
weekend la cursul „Evaluarea statusului nutriţional şi managementul tulburărilor de 
nutritie la copiii cu exces ponderal”. 
 
Organizat de „Asociaţia copiilor şi tinerilor cu diabet Sweet Land”, „Asociaţia 
Studenţilor Medicinişti şi a Tinerilor Medici”, „Universitatea Ovidius prin Facultatea 
de Medicină” şi „Colegiul Medicilor” din judeţul Constanţa, cursul a constituit un bun 
prilej pentru participanţi de a-şi însuşi corect metodele de diagnosticare a 
tulburarilor de nutriţie precum şi tehnicile specifice de tratament. 
 
„În acelaşi timp, am dorit să tragem un semnal de alarmă cu privire la bolile 
asociate pe care copiii cu astfel de tulburări le pot dezvolta, la problemele serioase 
de sănătate pe care le pot întâmpina. Credem că prin proiecte de acest gen, prin 
implicarea activă a asociaţiilor de profil, putem ameliora semnificativ stărea de 
sănătate a copiiilor”, a declarat Liliana Moldoveanu, preşedintele Asociaţiei Sweet 
Land. 
 
Fiecare cursant va primi 8 EMC şi va beneficia de o reducere de 50% din taxa de 
înscriere pentru cursul „Diabetul zaharat al copilului şi adolescentului – probleme de 
diagnostic şi tratament”, programat în perioada 28-29 mai 2011, curs de asemenea 
acreditat cu 8 EMC. 
 
Sponsor: Sanofi Aventis. 
 
Parteneri media: TVR 1, Radio România, Radio Sky, Adevărul de seară, TV Neptun, 
Radio Constanţa, Cuget Liber şi CTV. 
 
Asociaţia Sweet Land Constanţa este o organizație nonguvernamentală, nonprofit, 
înființată în anul 2008. Echipa care se implică în ajutorarea copiilor și tinerilor 
insulino-dependenți  lucrează voluntar. Până în prezent are 138 de membri: copiii şi 
tinerii insulinodependenţi din judeţul Constanţa, părinţi, cadre medicale, elevi,  
studenţi voluntari şi jurnalişti.  
 
Sweet Land Constanţa face parte din Federaţia Asociaţiilor Persoanelor cu Diabet 
Zaharat din România si din Federația organizațiior care sprijina dezvoltarea 
voluntariatului în România, VOLUM. 


