Folheto Informativo para Pacientes do Hospital de Danbury

Recursos de Apoio para o Diabetes
As informações a seguir consistem em
recursos e informações de contato para
educação e apoio do Diabetes.

Recursos Locais no Hospital de
Danbury
1. Grupo de Apoio para Diabetes –
Reúne-se na 3ª segunda-feira
dos meses de março, abril, maio,
junho, setembro e outubro às 19h
na Cafeteria do Hospital de
Danbury. O facilitador é o Dr.
Ruxin, que pode ser contatado no
tel. (203)438-7339.
2. Classes
Educativas
sobre
Diabetes do Hospital de Danbury
– Reúne-se trimestralmente nas
três primeiras quartas-feiras dos
meses de janeiro, abril, julho e
outubro às 18h. Para informações
e inscrever-se para as aulas,
entre em contato com Joyce
Morrison no tel. (203)739-7418.
3. Programa de Educação sobre
Diabetes do Hospital de Danbury
– Um programa educacional
individualizado para ajudar na
auto-administração do diabetes
em um esquema ambulatorial.
Serviços de nutrição ambulatorial
fornecidos por um nutricionista
registrado/educador certificado;
entre em contato no tel. (203)7397829.
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Revistas/Boletins Informativos
1. Diabetes Forecast – Publicação
mensal que inclui artigos sobre
todos os assuntos relevantes
para pessoas com diabetes e
suas
famílias
e
amigos.
Disponível através da Associação
Americana de Diabetes no tel.
(800)806-7801 ou on-line em
www.diabetes.org
2. Countdown for Kids – Revista
trimestral que fornece percepção
para crianças com diabetes e
suas famílias para os membros
da Fundação de Diabetes Juvenil.
Contato em:
Juvenile Diabetes Research
Foundation International
120 Wall Street
New York, NY 10005-4001
www.jdrf.org
3. Diabetes Self-Management –
Revista bimestral com o objetivo
de facilitar a convivência com o
diabetes. Contato em:
Diabetes Self-Management
PO Box 52890
Boulder, CO 80322-2890
(800)234-0923
www.DiabetesSelfManagement.com

Recursos na Internet
1. Associação Americana de Diabetes - www.diabetes.org
2. Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais - Oferece
publicações
gratuitas
que
podem
ser
reproduzidas.
www.niddk.nih.gov/index.html
3. Associação de Endocrinologia, orientações para diabetes www.aace.com/clin/guides/diabetesguide.html
4. Centros para Controle e Prevenção de Doenças, recurso público de saúde
para o diabetes – www.cdc.gov/diabetes?index.html
5. Centro de Diabetes Joslin - www.joslin.org
6. Associação Dietética Americana - www.eatright.org
7. Associação Cardíaca Americana – www.americanheart.org
8. Programa Nacional de Educação do Diabetes – http://ndep.nih.gov

BP

