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„Diabetul zaharat nu 
este o boală, ci un 

mod de viaţă.”
M. Bergher

Acest Jurnal este elaborat în cadrul activităţilor Proiectului „Viaţă Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, 
finanţat de Biroul de cooperare al Elveţiei şi realizat de Institutul Elveţian Tropical şi de Sănătate Publică. 

Jurnalul de automonitorizare şi autocontrol al persoanei cu diabet zaharat tip 2 face parte din 
Seria BIBLIOTECA SĂNĂTĂŢII în oficiul medicului de familie.
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