Информација за новинаре
Базар здравља на Врачару
Улепшај дан себи и другима, дај крв
Субота, 7. јул 2007.
од 10:00 до 13:00 часова
Општина Врачар

У организацији Секретаријата за здравство града Београда, градске општине Врачар и Дома здравља
"Врачар" испред управне зграде општине Врачар се одржала манифестација Базар здравља.
На иницијативу председника градске општине Врачар Бранимира Кузмановића, овој манифестацији је
прикључена и акција Улепшај дан себи и другима, дај крв Института за трансфузију крви Србије.
Базар здравља је отворила др Снежана Стевановић - секретар Секретаријата за здравство града Београда,
указавши на значај превентивних прегледа и подизања нивоа личне здравствене културе. "Град Београд је
преузео одговорност за здравство од 1.јануара 2007. године и ово је начин на који ми показујемо како ће се
из дана у дан побољшавати здравствене услуге на Врачару и читавом Београду", рекао је Бранимир
Кузмановић,председник градске општине Врачар. Директор Дома здравља "Врачар" др Ђорђе Стојиљковић
изјавио је да је добро што се велики број грађана одазвао овој акцији, али да би било боље да грађани имају
континуитет у бризи о свом здрављу и редовно долазе на прегледе у Домове здравља. Нагласио је да је
суштина Базара здравља да промовише тај вид свести.
Кроз Базар здравља је прошло неколико стотина грађана. Заједно са њима, председник општине, чланови
Општинског већа и већина запослених из Општинске управе добровољно су дали крв.
Тим здравствених стручњака различитих профила из Дома здравља "Врачар" је грађанима Врачара пружио
мале медицинске интервнције које су указале на лично стање здравља (ЕКГ, одређивање нивоа шећера,
триглицерида и холестерола у крви, мерење телесне маса и крвног притиска). На постављеним штандовима
заинтересовани грађани су могли да преузму пропагандни материјал чији их садржај упућује на здрав стил
живота и бригу о свом здрављу.
За све додатне информације можете нам се обратити или
посетити званични сајт општине Врачар www.vracar.org.yu

Ђорђе Беламарић
Сарадник за комуникацијe
председника општине
+ 381 11 30 81 432
+ 381 64 88 51 002
dj.belamaric@vracar.org.yu

