Позив за новинаре

Базар здравља на Врачару
Улепшај дан себи и другима, дај крв
(5. јул 2007. године) Градска општина Врачар, Секретаријат за здравство града Београда и Дом здравља
"Врачар", у суботу, 7. јула 2007. године, од 10:00 до 13:00 часова, испред управне зграде општине Врачар Његошева 77, организују манифестацију Базар здравља и укључују се у акцију Улепшај дан себи и
другима, дај крв.
На Базару здравља грађани ће моћи бесплатно и без здравствене књижице да ураде следеће анализе и
прегледе: одређивање нивоа шећера, холестерола и триглицерида у крви; мерење телесне масе и
израчунавање индекса телесне масе и мерење крвног притиска. Том приликом грађанима ће бити подељен
промотивни материјал који ће их упутити како да чувају своје здравље. Базар здравља је осмишљен како би
допринео повећању нивоа личне здравствене културе, свести грађана о неопходности превентивних
прегледа и едукацији о превенцији болести.
На основу прегледа лекара из Дома здравља "Врачар", грађанима којима је потребно урадити ЕКГ, биће то и
омогућено у великој сали Општине.
Директор Дома здравља "Врачар" Ђорђе Стојиљковић, градски секретар за здравство др Снежана
Стевановић и председник градске општине Врачар Бранимир Кузмановић са својим тимом ће разговарати са
грађанима.
Истовремено са Базаром здравља, на иницијативу председника градске општине Врачар Бранимира
Кузмановића, општина Врачар ће се укључити у акцију Улепшај дан себи и другима, дај крв Института за
трансфузију крви Србије. Председник Општине, чланови Општинског већа, запослени у Општинској управи
и грађани Врачара ће добровољно дати крв.
Циљеви Базара здравља и акције Улепшај дан себи и другима, дај крв су промовисање здравих стилова
живота, подстицање грађана да брину о свом здрављу, подршка у ослобађању од штетних навика
/злоупотребе алкохола, лекова, дувана, физичке неактивности и прекомерне и неправилне исхрана/, заштита
од заразних болести и едукација о важности превентивних здравствених прегледа и добровољног
давалаштва крви.
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Ђорђе Беламарић
Сарадник за комуникације
председника Oпштине
+381 11 30 81 432
+381 64 88 51 002
dj.belamaric@vracar.org.yu

