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 TTiittoolloo  EEvveennttoo  FFoorrmmaattiivvoo 

  OOppeenn  DDiiaalloogguuee--  DDiiaabbeettee  ee  rreellaazziioonnii  ttrraannssccuullttuurraallii  

  DDaattaa  ee  SSeeddee  

  

TTooddii--  HHootteell  bbrraammaannttee--  2277--2288  ffeebbbbrraaiioo22001155  

  

EEvveennttoo  EECCMM  NN°°    337733--111166115522  ––  nn..  1111,,77  ccrreeddiittii  EECCMM  

  

  PPrrooggrraammmmaa  ee  rraazziioonnaallee  ddeell  ccoorrssoo::  

RRAAZZIIOONNAALLEE::  

IInn  IIttaalliiaa  llaa  mmuullttiieettnniiaa  èè  uunnaa  rreeaallttàà  iinn  ccoonnttiinnuuaa  ccrreesscciittaa,,  iill  3333%%  ddeeii  cciittttaaddiinnii  nnoonn  ccoommuunniittaarrii  

èè  ddii  ffeeddee  iissllaammiiccaa,,  nnuummeerroo  rraaddddooppppiiaattoo  nneeggllii  uullttiimmii  1100  aannnnii  eedd  iinn  ccoossttaannttee  aauummeennttoo..  SSii  

ccaallccoollaa  cchhee  ggllii  iimmmmiiggrraattii  mmuussuullmmaannii  ssoonnoo  770000..000000  ccoonn  uunn  aauummeennttoo  ddii  110044..000000  aallll’’aannnnoo..  

IIll  rreeaallee  nnuummeerroo  ddii  ddiiaabbeettiiccii  iinn  qquueessttaa  ppooppoollaazziioonnee  nnoonn  èè  ccoonnoosscciiuuttoo,,  ppeerrcchhéé,,  ccoommee  

rriiffeerriittoo  ddaalllloo  ssttuuddiioo  DDaawwnn  ggllii  iimmmmiiggrraattii  ccoonn  ddiiaabbeettee  iinnccoonnttrraannoo  ppiiùù  ddiiffffiiccoollttàà  ddeeii  ddiiaabbeettiiccii  

iittaalliiaannii  aa  ffaarrssii  vviissiittaarree  ddaall  mmeeddiiccoo  ggeenneerriiccoo  ((iill  3300%%  aall  ccoonnffrroonnttoo  ddeellll’’88%%  cciirrccaa))  ee  aannccoorr  

ppiiùù  ddaall  mmeeddiiccoo  ssppeecciiaalliissttaa  ((iill  4433,,33%%  aall  ccoonnffrroonnttoo  sseemmpprree  ddeellll’’88%%  cciirrccaa))..  LLaa  ddiiffffiiccoollttàà  

pprriinncciippaallee,,  nneell  ccaassoo  ddeell  mmeeddiiccoo  ggeenneerriiccoo,,  èè  rraapppprreesseennttaattaa  ddaallllee  bbaarrrriieerree  lliinngguuiissttiicchhee..  

LLaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeeggllii  iimmmmiiggrraattii  ccoonn  ddiiaabbeettee  ppeerr  ccllaassssii  ddii  eettàà  aappppaarree  pprrooffoonnddaammeennttee  

ddiivveerrssaa  ddaa  qquueellllaa  ddeeggllii  iittaalliiaannii::  eessssaa  pprreesseennttaa,,  iinnffaattttii,,  uunnaa  ccoonnssiisstteennttee  ccoonncceennttrraazziioonnee  

nneellllaa  ffaasscciiaa  ssoottttoo  ii  4444  aannnnii  ee  uunnaa  ssoossttaannzziiaallee  aasssseennzzaa  nneellllee  ccllaassssii  dd’’eettàà  ssoopprraa  ii  6655  aannnnii..  

LLaa  rreelliiggiioonnee  mmuussuullmmaannaa  nnoonn  oobbbblliiggaa  ii  ppaazziieennttii  ddiiaabbeettiiccii  aa  rriissppeettttaarree  nnoorrmmee  ffoorrtteemmeennttee  

vviinnccoollaannttii,,  qquuaallii  iill  ddiiggiiuunnoo,,  mmoollttii  ppeerròò,,  lloo  sscceellggoonnoo  ssppoonnttaanneeaammeennttee  eessppoonneennddoossii  aaggllii  

ssqquuiilliibbrrii  mmeettaabboolliiccii  ccoorrrreellaattii  aallllaa  pprroolluunnggaattaa  aasstteennssiioonnee  ddaall  cciibboo  ee  ddaallll’’aassssuunnzziioonnee  ddii  

lliiqquuiiddii..  

IIll  PPiiaannoo  NNaazziioonnaallee  ddeell  DDiiaabbeettee,,  nneellll’’oobbiieettttiivvoo  44,,  rriivvoollttoo  aallllee  ddiissuugguuaagglliiaannzzee  ssoocciiaallii,,  ffrraaggiilliittàà  

ee//oo  vvuullnneerraabbiilliittàà,,  ppoonnee  ccoommee  oobbiieettttiivvoo  ssppeecciiffiiccoo  llaa  pprroommoozziioonnee  ddeellll’’eemmppoowweerrmmeenntt  ddeell  

ppaazziieennttee  nneell  pprroopprriioo  ccoonntteessttoo  ssoocciiaallee;;  aattttrraavveerrssoo  iimmppiieeggoo  aapppprroopprriiaattoo  ddeeii  mmeeddiiaattoorrii  

ccuullttuurraallii  aall  ffiinnee  ddii  ssuuppeerraarree  llee  bbaarrrriieerree  ccuullttuurraallii  ee  lliinngguuiissttiicchhee;;  ccoonn  ffoorrmmaazziioonnee  ssppeecciiffiiccaa  

rriivvoollttaa  aaii  tteeaamm  ddiiaabbeettoollooggiiccii  cchhee  ssiiaannoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  rreeaalliizzzzaarree  ppeerrccoorrssii  ddii  eedduuccaazziioonnee  

tteerraappeeuuttiiccaa  ppeerrttiinneennttee  rriivvoollttaa  aaii  ppaazziieennttii  ee  aallllee  lloorroo  ffaammiigglliiee..  

IIll  GGIISSEEDD  ee  iill  GGrruuppppoo  DDiiaabbeettee  ee  NNuuttrriizziioonnee  hhaannnnoo  ppiiaanniiffiiccaattoo  iill  ppeerrccoorrssoo  ““OOppeenn  
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DDIIAAlloogguuee  --  DDiiaabbeettee  ee  rreellaazziioonnii  ttrraannssccuullttuurraallii””  ccoonn  ll’’oobbiieettttiivvoo  ddii  aaccccrreesscceerree  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  

ttrraannssccuullttuurraallee  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii  ssaanniittaarrii,,  iinn  mmooddoo  cchhee  ddiivveennttii  ppaarrttee  ddeell  lloorroo  bbaacckkggrroouunndd,,  

cchhee  ssiiaannoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  ffrroonntteeggggiiaarree  aattttrraavveerrssoo  ll’’aauuttooccoonnttrroolllloo  ssttrruuttttuurraattoo  ee  aaddeegguuaattii  

sscchheemmii  tteerraappeeuuttiiccii  uunn  ppeerriiooddoo  ddii  ddiiggiiuunnoo  pprroolluunnggaattoo  ((1122--1188  oorree  aall  ggiioorrnnoo))  ee  rriippeettuuttoo  

nneell  tteemmppoo  sseennzzaa  iinnccoorrrreerree  nneellllee  ccoommpplliiccaannzzee  aadd  eessssoo  ccoonnnneessssee..  

SSii  ffoorrnniissccoonnoo  ssttrruummeennttii  ccoonnoosscciittiivvii  rreellaattiivvii  aallllee  ccuullttuurree  ““aallttrree””  pprreesseennttii  iinn  IIttaalliiaa,,  iinnssiieemmee  

ccoonn  mmeettooddoollooggiiee  ooppeerraattiivvee  ddii  ssuuppppoorrttoo  aall  ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirree  uunnaa  ccoorrrreettttaa  eedduuccaazziioonnee  

iinntteerrccuullttuurraallee..  

SSuu  qquueessttee  bbaassii,,  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  ddeeffiinniirree  uunn  ““ffeennoottiippoo  ppaazziieennttee  RRaammaaddaann””  ee  ggaarraannttiirree  aaii  

ppaazziieennttii  eedd  aaii  lloorroo  ffaammiilliiaarrii  uunn  ccoouunnsseelliinngg  aattttiivvoo  cchhee  nnoonn  lliimmiittii  llee  pprraattiicchhee  ccoorrrreellaattee  

aallllaa  ffeeddee  iinnddiivviidduuaallee  ee  rraapppprreesseennttii  uunnoo  ssttiimmoolloo  ppeerr  uunn’’oottttiimmaallee  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  mmaallaattttiiaa  

ddiiaabbeettiiccaa..  

AAnncchhee  ppeerrssoonnee  aaffffeettttee  ddaa  ddiiaabbeettee  cchhee  hhaannnnoo  ddeellllee  aabbiittuuddiinnii  aalliimmeennttaarrii  ssiimmiillii  aaii  ppaazziieennttii  

ddii  rreelliiggiioonnee  mmuussuullmmaannaa  dduurraannttee  iill  RRaammaaddaann  ((ddiiggiiuunnoo  ddii  cciirrccaa  1122  oorree  aall  ggiioorrnnoo))  ppoossssoonnoo  

eesssseerree  ddeeffiinniittee  aa  ““ffeennoottiippoo  ppaazziieennttee  RRaammaaddaann””  ee  qquuiinnddii  eesssseerree  ccooiinnvvoollttee  iinn  ppeerrccoorrssii  

eedduuccaazziioonnaallii  ssppeecciiffiiccii  eedd  aapppprroopprriiaattii  ccoooorrddiinnaattii  ddaall  tteeaamm  ddiiaabbeettoollooggiiccoo  ffoorrmmaattoo    

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

  

II  SSEESSSSIIOONNEE  

““DDIIAABBEETTEE  EE  RRAAMMAADDAANN””  

1144..3300  IIlllluussttrraazziioonnee  ddeell  PPrrooggeettttoo  

  RRaaccccoollttaa  ddeellllee  aassppeettttaattiivvee  

NNaattaalliiaa  VViissaallllii  ((RRoommaa)),,  SSeerrggiioo  LLeeoottttaa  ((RRoommaa))  

1155..0000  CCiibboo  ee  rreelliiggiioonnee::  ddeeffiinniizziioonnee  ee  ssttrruuttttuurraa  ddeell  

  RRaammaaddaann  

SSiimmoonnee  CCaassuuccccii  ((PPeerruuggiiaa))  

1155..3300  AAlliimmeennttaazziioonnee  ee  RRaammaaddaann::  iill  ttiimmiinngg  ddeell  

  ddiiggiiuunnoo  

NNaattaalliiaa  VViissaallllii  ((RRoommaa))  

1166..0000  CCoonnttrrooiinnddiiccaazziioonnii  aall  ddiiggiiuunnoo::  iinnddiiccaazziioonnii  ddaall  
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  CCoorraannoo  

GGiiuusseeppppee  FFaattaattii  ((TTeerrnnii))  

1166..3300  CCooffffeeee  BBrreeaakk  

1177..0000  FFrreecccciiaa  ddii  pprroocceessssoo  

NNaattaalliiaa  VViissaallllii  ((RRoommaa)),,  SSeerrggiioo  LLeeoottttaa  ((RRoommaa))  

1177..2200  IIll  ddiiaabbeettee  nneellllaa  ppooppoollaazziioonnee  iimmmmiiggrraattaa  

SSiimmoonnee  CCaassuuccccii  ((PPeerruuggiiaa))  

1177..5500  DDiiaabbeettee  ee  ddiiggiiuunnoo::  pprroobblleemmii  ee  rriisscchhii  

CChhiiaarraa  DDii  LLoorreettoo  ((TTeerrnnii))  

1188..2200  AAuuttooccoonnttrroolllloo  nneeggoozziiaattoo,,  ppaarrtteecciippaattoo,,  

  ssttrruuttttuurraattoo  nneell  ““ppaazziieennttee  RRaammaaddaann””  

DDaarriioo  PPiittooccccoo  ((RRoommaa))  

1188..5500  DDiissccuussssiioonnee  

  

IIII  SSEESSSSIIOONNEE  

IILL  FFEENNOOTTIIPPOO  ““PPAAZZIIEENNTTEE  RRAAMMAADDAANN””  

0099..0000  LLeezziioonnee  ddaall  ““ppaazziieennttee  RRaammaaddaann””::  llaa  vvaarriiaabbiilliittàà  

  gglliicceemmiiccaa  ccoommee  ffaattttoorree  ddii  rriisscchhiioo  iinnddiippeennddeennttee  

FFrraannccoo  TTuucccciinnaarrddii  ((LLaattiinnaa))  

0099..3300  CCAASSOO  CCLLIINNIICCOO  

  AApppprroopprriiaatteezzzzaa  tteerraappeeuuttiiccaa  nneeii  ““ppaazziieennttii  

  RRaammaaddaann””::  iill  ssuuppeerraammeennttoo  ddeellllee  bbaarrrriieerree  ccuullttuurraallii  

SSeerrggiioo  LLeeoottttaa  ((RRoommaa)),,  CChhiiaarraa  DDii  LLoorreettoo  ((TTeerrnnii))  

1100..0000  DDiissccuussssiioonnee  

1100..3300  AAtttteennzziioonnee  nnoonn  ssoolloo  aaii  ccaarrbbooiiddrraattii,,  mmaa  aanncchhee  aaii  

  ggrraassssii::  rraaccccoommaannddaazziioonnii  nnuuttrriizziioonnaallii  

GGiiuusseeppppee  FFaattaattii  ((TTeerrnnii))  

1111..0000  CCooffffeeee  bbrreeaakk  

1111..3300  AAllggoorriittmmii  ddii  tteerraappiiaa::  iill  ppaazziieennttee  nnoonn  

  iinnssuulliinnoottrraattttaattoo  llaa  lleezziioonnee  ddeeii  ggrraannddii  ttrriiaall  

SSeerrggiioo  LLeeoottttaa  ((RRoommaa))  
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1122..0000  AAllggoorriittmmii  ddii  tteerraappiiaa::  iill  ppaazziieennttee  iinnssuulliinnoottrraattttaattoo::  

  mmuullttii--iinniieettttiivvaa  vvss  mmiiccrrooiinnffuussoorree  

DDaarriioo  PPiittooccccoo  ((RRoommaa))  

1122..3300  CCAASSOO  CCLLIINNIICCOO  

GGeessttiioonnee  ddeeii  ppaazziieennttii  ppiiùù  ssuusscceettttiibbiillii  aall  ddaannnnoo  ddaa  

  vvaarriiaabbiilliittàà  gglliicceemmiiccaa  

FFrraannccoo  TTuucccciinnaarrddii  ((LLaattiinnaa)),,  DDaarriioo  PPiittooccccoo  ((RRoommaa))  

1133..0000  DDiissccuussssiioonnee  

1133..3300  LLuunncchh  

1144..3300  LL’’eedduuccaazziioonnee  tteerraappeeuuttiiccaa  ccoommee  ssttrruummeennttoo  ddii  

  iinnccoonnttrroo  

NNaattaalliiaa  VViissaallllii  ((RRoommaa))  

1155..3300  CCoonncclluussiioonnee  ddeeii  llaavvoorrii::  ccoossaa  mmii  ppoorrttoo  aa  ccaassaa  

NNaattaalliiaa  VViissaallllii  ((RRoommaa)),,  SSeerrggiioo  LLeeoottttaa  ((RRoommaa))  

1166..4455  QQuueessttiioonnaarriioo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  EECCMM  

1177..0000  CCoonncclluussiioonnee  ddeeii  llaavvoorrii  

  

  RReessppoonnssaabbiillee//ii  sscciieennttiiffiiccoo  ddeellll’’eevveennttoo::  ((ppoossssoonnoo  eesssseerrcceennee  ffiinnoo  aa  33))  

  

NNaattaalliiaa  VViissaallllii  

CCoooorrddiinnaattoorree  ddeell  GGrruuppppoo  ddii  SSttuuddiioo  SSIIDD  --  AAMMDD  GGIISSEEDD  

SSeerrggiioo  LLeeoottttaa  

CCoooorrddiinnaattoorree  ddeell  GGrruuppppoo  ddii  SSttuuddiioo  SSIIDD  --  AAMMDD  --  AADDII  NNUUTTRRIIZZIIOONNEE  EE  DDIIAABBEETTEE  

  

EElleennccoo  rreellaattoorrii  ::  

VViissaallllii  NNaattaalliiaa  

LLeeoottttaa  SSeerrggiioo  

FFaattaattii  GGiiuusseeppppee  

SSiimmoonnee  CCaassuuccccii  

CChhiiaarraa  DDii  LLoorreettoo  

DDaarriioo  PPiittooccccoo  

FFrraannccoo  TTuucccciinnaarrddii  
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  PPaarrtteecciippaannttii::  ((nnuummeerroo,,  pprrooffeessssiioonnee,,  pprroovveenniieennzzaa  ssee  ddiissppoonniibbiillee))  

NN..  3300    MMeeddiiccii  CChhiirruurrgghhii  DDiisscciipplliinnee::  DDiiaabbeettoollooggiiaa,,  EEnnddooccrriinnoollooggiiaa,,  MMeeddiicciinnaa  IInntteerrnnaa  ee  

GGeerriiaattrriiaa  

  

  OObbiieettttiivvii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo::  

PPeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddii  EEdduuccaazziioonnee  TTeerraappeeuuttiiccaa  iinn  oottttiiccaa  iinntteerrccuullttuurraallee  ppiiaanniiffiiccaattoo  ddaall  

GGIISSEEDD  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  iill  GGrruuppppoo  DDiiaabbeettee  ee  NNuuttrriizziioonnee,,  aauuttoorree  ddeellllee  

RRaaccccoommaannddaazziioonnii  NNuuttrriizziioonnaallii  ddeell  22001133--1144  ppeerr  llaa  tteerraappiiaa  ddeell  DDiiaabbeettee  MMeelllliittoo,,  iinn  ccuuii  uunnaa  

ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  èè  rriisseerrvvaattaa  aallllee  pprroobblleemmaattiicchhee  rreellaattiivvee  aall  RRaammaaddaann..  

IInn  qquueessttaa  ddiirreezziioonnee  lloo  ssffoorrzzoo  ddeell  GGiisseedd  èè  ssttaattoo  qquueelllloo  ddii  ffoorrnniirree  aaggllii  ooppeerraattoorrii  ssaanniittaarrii  

((ddaaii  DDiiaabbeettoollooggii  aaii  MMMMGG,,  aaii  nnuuttrriizziioonniissttii  ee  ddiieettiissttii))  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  ccoonnoosscciittiivvii  rreellaattiivvii  

aallllee  ccuullttuurree  ““aallttrree””  pprreesseennttii  iinn  IIttaalliiaa,,  nnoonncchhéé  mmeettooddoollooggiiee  ooppeerraattiivvee  ddii  ssuuppppoorrttoo  aall  ffiinnee  ddii  

ggaarraannttiirree  uunnaa  ccoorrrreettttaa  eedduuccaazziioonnee  iinntteerrccuullttuurraallee..  

  

  DDeessccrriizziioonnee  ddeettttaagglliiaattaa  ddeelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellll’’eevveennttoo  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aa::    

a) tema delle relazioni, 

b) attività svolte (lavori di gruppo, lezioni frontali, etc), 

c) sintesi delle argomentazioni e delle conclusioni tratte, 

d) attività del formatore,  

e) clima d’aula, 

f) eventuali altri commenti (rispetto dei tempi e altro)  

g) risultati attesi e ottenuti: 

VEDI STORY BOARD allegata 

  

  VVeerriiffiiccaa  ddeellll’’aapppprreennddiimmeennttoo  

Le modalità di verifica dell’apprendimento sono state:  

 questionari , 

  finali 

(gli iniziali non sono obbligatori per ECM) 

 questionari di customer satisfaction 

(per ECM sono obbligatorie solo 3 domande standard) 

I questionari (Pre e Post Test) erano formati da ____ domande specifiche relative a ciascun 

tema trattato, utilizzando questionari cartacei. 

 

  PPrreesseennttaazziioonnii  iinn  ffoorrmmaattoo  PPDDFF::  VVEEDDII  AALLLLEEGGAATTII  
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  DDooccuummeennttaazziioonnee  ffoottooggrraaffiiccaa  ddeellll’’eevveennttoo  ((pprreevviiaa  ccoommppiillaazziioonnee  lliibbeerraattoorriiaa))  

 riprese fotografiche  

eseguite in: 

 plenaria  

 

  DDaattii  aannaalliittiiccii  ddeell  CCuussttoommeerr  SSaattiissffaaccttiioonn  

 

 

 

 
Report a cura di 

________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 

LEGENDA: ccaammppii  oobbbblliiggaattoorrii e campi facoltativi 


