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5. 04. 2018 Jabuka TV Stranica/Termin: 18:45:00 Hrvatska

Naslov: Razgovor u studiju povodom Svjetskog dana zdravlja
Sadržaj: Ovaj vikend obilježit će se Svjetski dan zdravlja. Gošće u studiju su: Marina Polić Vižintin- 

voditeljica službe za javno zdravstvo NZJZ dr. Andrija Štampar, Jasna Matić- predsjednica 
Hrvatske komore zdravstvenih radnika koja je najavila i akciju na Cvjetnom trgu od 9-14 h gdje 

Autor: Leonarda Lujić

Rubrika, Emisija: Serbus Zagreb Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: CVJETNI TRG, OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA

4. 04. 2018 Antena Zagreb Stranica/Termin: 08:00:00 Hrvatska

Naslov: Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja
Sadržaj: Ovaj vikend obilježit će se Svjetski dan zdravlja. Na Cvjetnom trgu od 9-14 h građani će moći 

potpuno besplatno izmjeriti razinu glukoze u krvi, izmjeriti hormon TSH, napraviti cjelovitu krvnu 
sliku zmjeriti i PSA vrijednosti.

Autor:

Rubrika, Emisija: Jutarnji program Antene Zagreb Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: CVJETNI TRG, OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA

4. 04. 2018 RADIO 101 Stranica/Termin: 12:00:00 Hrvatska

Naslov: Ovaj vikend obilježava se Svjetski dan zdravlja
Sadržaj: Ovaj vikend obilježit će se Svjetski dan zdravlja. Na Cvjetnom trgu od 9-14 h građani će moći 

potpuno besplatno izmjeriti razinu glukoze u krvi, izmjeriti hormon TSH, napraviti cjelovitu krvnu 
sliku zmjeriti i PSA vrijednosti.

Autor:

Rubrika, Emisija: NOVINARSKO JAVLJANJE Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: CVJETNI TRG, OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA

5. 04. 2018 Gold FM Stranica/Termin: 07:25:00 Hrvatska

Naslov: Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja
Sadržaj: Ovaj vikend obilježit će se Svjetski dan zdravlja. Na Cvjetnom trgu od 9-14 h građani će moći 

potpuno besplatno izmjeriti razinu glukoze u krvi, izmjeriti hormon TSH, napraviti cjelovitu krvnu 
sliku zmjeriti i PSA vrijednosti.

Autor:
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Ključne riječi: OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA, CVJETNI TRG

5. 04. 2018 www.24sata.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: "Zdravlje za sve": Besplatno prekontrolirajte krvnu sliku
Sadržaj: Obilježavanja Svjetskog dana zdravlja 2018. u organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ureda za 

zdravstvo i u suradnji s Hrvatskom komorom zdravstvenih radnika, strukovni razred za 
medicinsko-laboratorijsku djelatnost, Hrvatskim zavodom za javno zdravst.

Autor: 24sata

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA, CVJETNI TRG

5. 04. 2018 www.zagrebonline.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: 'Zdravlje za sve' - glavna porka Svjetskog dana zdravlja
Sadržaj: Obilježavanja Svjetskog dana zdravlja 2018.

Autor: Zagrebonline Press
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5. 04. 2018 www.zgexpress.net Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: SVJETSKI DAN ZDRAVLJA: U subotu na Cvjetnom trgu besplatne pretrage krvi
Sadržaj: Obilježavanja Svjetskog dana zdravlja 2018. u organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ureda za 

zdravstvo i u suradnji s Hrvatskom komorom zdravstvenih radnika, strukovni razred za 
medicinsko-laboratorijsku djelatnost, Hrvatskim zavodom za javno zdravs..
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Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA, CVJETNI TRG

6. 04. 2018 www.ordinacija.vecernji.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Besplatno izmjerite razinu glukoze u krvi, razinu TSH i PSA vrijednost
Sadržaj: Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja Zagrepčani će na Cvjetnom trgu moći 

besplatno napraviti brojne krvne pretrage, ali se i savjetovati sa stručnjacima na zdravstvene 
teme

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA, CVJETNI TRG

6. 04. 2018 www.zivim.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Besplatni pregledi na Cvjetnom u povodu Svjetskog dana zdravlja
Sadržaj: Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja Zagrepčani će na Cvjetnom trgu moći 

besplatno napraviti brojne krvne pretrage, ali se i savjetovati sa stručnjacima na zdravstvene 
teme....

Autor: Živim.hr
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Površina/Trajanje: 00:22:40 Naklada:

Ključne riječi: CVJETNI TRG, OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA

Ovaj vikend obilježit će se Svjetski dan zdravlja. Gošće u studiju su: Marina Polić Vižintin-
voditeljica službe za javno zdravstvo NZJZ dr. Andrija Štampar, Jasna Matić- predsjednica
Hrvatske komore zdravstvenih radnika koja je najavila i akciju na Cvjetnom trgu od 9-14 h
gdje će građani moći potpuno besplatno izmjeriti razinu glukoze u krvi, izmjeriti hormon
TSH, napraviti cjelovitu krvnu sliku zmjeriti i PSA vrijednosti.

Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku

svjetski dan zdravlja
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Razgovor u studiju povodom Svjetskog dana zdravlja

Leonarda Lujić

izvješće

Jabuka TV
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Površina/Trajanje: 00:03:00 Naklada:

Ključne riječi: CVJETNI TRG, OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA

Ovaj vikend obilježit će se Svjetski dan zdravlja. Na Cvjetnom trgu od 9-14 h građani će
moći potpuno besplatno izmjeriti razinu glukoze u krvi, izmjeriti hormon TSH, napraviti
cjelovitu krvnu sliku zmjeriti i PSA vrijednosti.
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Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 

izvješće

Antena Zagreb
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Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: NOVINARSKO JAVLJANJE Žanr:

Površina/Trajanje: 00:03:00 Naklada:

Ključne riječi: CVJETNI TRG, OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA

Ovaj vikend obilježit će se Svjetski dan zdravlja. Na Cvjetnom trgu od 9-14 h građani će
moći potpuno besplatno izmjeriti razinu glukoze u krvi, izmjeriti hormon TSH, napraviti
cjelovitu krvnu sliku zmjeriti i PSA vrijednosti.
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Ovaj vikend obilježava se Svjetski dan zdravlja 

izvješće

RADIO 101
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Ovaj vikend obilježit će se Svjetski dan zdravlja. Na Cvjetnom trgu od 9-14 h građani će
moći potpuno besplatno izmjeriti razinu glukoze u krvi, izmjeriti hormon TSH, napraviti
cjelovitu krvnu sliku zmjeriti i PSA vrijednosti.
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Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 

izvješće

Gold FM
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"Zdravlje za sve": Besplatno
prekontrolirajte krvnu sliku
Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja u subotu 7. travnja
Zagrepčani će na Cvjetnom trgu moći besplatno napraviti brojne
krvne pretrage, ali se i savjetovati sa stručnjacima

55 prikazaViber Email

foto : Dreamstime

Autor : 24sata Četvrtak , 05.04.2018. u 13: 50

Obilježavanja Svjetskog dana zdravlja 2018. u organizaciji Grada Zagreba,

Gradskog ureda za zdravstvo i u suradnji s Hrvatskom komorom
zdravstvenih radnika , strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku
djelatnost , Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Hrvatskim zavodom za
zdravstveno osiguranje održat će se ove subote , 7. travnja na Cvjetnom
trgu od 9.00 do 14.00 sati.

Zagrepčanke i Zagrepčani će moći u subotu potpuno besplatno izmjeriti

Naši partneri pišu

Riba zdravom prehranom do zdravlja
zglobova

Ovo je 5 stvari za koje generacija Z želi
fleksibilnost

PROMO

PROMO

HOME NEWS SHOW SPORT LIFE&STYLE SCI/TECH VIRAL VIDEO

7

"Zdravlje za sve": Besplatno prekontrolirajte krvnu sliku

24sata

Internetsko izvješće

http://www.24sata.hr/lifestyle/zdravlje-za-sve-besplatno-prekontrolirajte-krvnu-sliku-567726

www.24sata.hr

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=884d6059-1e79-4ea0-b0be-59c64ac4cc6f248605224
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razinu glukoze u krvi , izmjeriti hormon TSH , napraviti cjelovitu krvnu sliku, a
Zagrepčani će moći izmjeriti i PSA vrijednost (tumorski biljeg za prostatu ) i

to zahvaljujući članovima Hrvatske komore zdravstvenih radnika, razred MLD
koji ujedno obilježavaju i svoj Međunarodni dan.

Prevencija je najvažniji dio zdravstvene zaštite , stoga će uz besplatna
mjerenja na Cvjetnom trgu građani dobiti i savjete o zdravoj prehrani i

redovitoj tjelovježbi , a imat će prilike i prepustiti se u ruke profesionalnih
fizioterapeuta. Na štandovima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje stručnjaci će informirati
građane o različitim aspektima spolnog zdravlja i pristupačnosti
odgovarajuće zdravstvene skrbi u prevenciji i liječenju.

Od samog osnutka Svjetska zdravstvena organizacija rukovodi se načelom
da svi ljudi trebaju moći ostvariti svoje pravo na najvišu razinu zdravlja.
Budući da se univerzalna zdravstvena zaštita postiže kad je politička volja
snažna , ovogodišnjim geslom Svjetskog dana zdravlja "Univerzalna
zdravstvena zaštita : svatko , svugdje " želi se poručiti kako svi imaju pravo na
zdravlje. Obilježavanju se pridružuju i organizatori Svjetskog dana zdravlja
na Cvjetnom trgu na čelu s Gradom Zagrebom te građanima ovim povodom
poklanjaju različite pretrage i savjetovanja.

Ovogodišnja tema Svjetskog dana zdravlja iznimno je važna i podsjeća nas
da je osnovna zdravstvena zaštita pravo svakog čovjeka, a ne luksuz za
pojedince. Pozivamo naše sugrađane da se odazovu u subotu na besplatne
pretrage , kao i na savjetovanja o zdravom načinu života , kako bi zahvaljujući
preventivnom ponašanju spriječili zdravstvene probleme u budućnosti
istaknuo je dr.sc. Vjekoslav Jeleč, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo
Grada Zagreba.

Građani će moći u subotu na Cvjetnom trgu napraviti
sljedeće pretrage:

Vađenje venske krvi

PSA i TSH od 9.00 do 10.00 h nalazi će se slati građanima na e-mail

foto: Thinkstock

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=884d6059-1e79-4ea0-b0be-59c64ac4cc6f248605224
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#svjetski dan zdravlja # glukoza # krvna slika #vađenje krvi

adresu ili će biti podijeljeni na info pultu istog dana oko 12.00 sati

KKS od 10.00 do 14.00 h nalaz na licu mjesta

Vađenje kapilarne krvi

GUK i PSA od 9.00 do 11.00 h nalaz na licu mjesta

Također , na Cvjetnom trgu građanima će se dijeliti kuponi za zagrebačke
bolnice u kojima će se obavljati besplatne pretrage lipidograma od 9. do
12.4. , kada će medicinsko-laboratorijski djelatnici obilježavati svoj
Međunarodni dan (15.04. ).

Možda vas zanima i ovo:
KNJIGA DANA Lako je : Modu svi mogu kupiti , ali dobar stil mora
se naučiti

BIRAJTE BITKE 6 trikova uz koje ćete se lakše nositi s majkom
svog dragog

ROBNE MARKE Hrvatski dućani: Jaja i brašno domaći, a tjestenina
iz uvoza

Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun?

Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi se u raspravu.

Komentiraj, znaš da želiš

Prijavi se Prijavi se Prijavi se

Još iz rubrike Lifestyle
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IZBOR

„Zdravlje za sve“ – glavna poruka Svjetskog
dana zdravlja
By Zagrebonline Press tra. 5 , 2018 1 0

Obilježavanja Svjetskog dana zdravlja 2018. u organizaciji Grada Zagreba , Gradskog
ureda za zdravstvo i u suradnji s Hrvatskom komorom zdravstvenih radnika, strukovni
razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost , Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i

Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje održat će se ove subote , 7. travnja na
Cvjetnom trgu u trajanju od 9.00 do 14.00 sati.

Zagrepčanke i Zagrepčani će moći u subotu potpuno besplatno izmjeriti razinu glukoze u

krvi , izmjeriti hormon TSH, napraviti cjelovitu krvnu sliku , a Zagrepčani će moći
izmjeriti i PSA vrijednost (tumorski biljeg za prostatu) i to zahvaljujući članovima
Hrvatske komore zdravstvenih radnika , razred MLD koji ujedno obilježavaju i svoj
Međunarodni dan.

Prevencija je najvažniji dio zdravstvene zaštite, stoga će uz besplatna mjerenja na

Cvjetnom trgu građani dobiti i savjete o zdravoj prehrani i redovitoj tjelovježbi , a imat će

prilike i prepustiti se u ruke profesionalnih fizioterapeuta. Na štandovima Hrvatskog
zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje stručnjaci će

informirati građane o različitim aspektima spolnog zdravlja i pristupačnosti odgovarajuće
zdravstvene skrbi u prevenciji i liječenju.

Od samog osnutka Svjetska zdravstvena organizacija rukovodi se načelom da svi ljudi
trebaju moći ostvariti svoje pravo na najvišu razinu zdravlja. Budući da se univerzalna
zdravstvena zaštita postiže kad je politička volja snažna, ovogodišnjim geslom Svjetskog
dana zdravlja „ Univerzalna zdravstvena zaštita : svatko, svugdje“ želi se poručiti kako svi

imaju pravo na zdravlje. Obilježavanju se pridružuju i organizatori Svjetskog dana zdravlja
na Cvjetnom trgu na čelu s Gradom Zagrebom te građanima ovim povodom poklanjaju
različite pretrage i savjetovanja.

„Ovogodišnja tema Svjetskog dana zdravlja iznimno je važna i podsjeća nas da je

osnovna zdravstvena zaštita pravo svakog čovjeka , a ne luksuz pojedince. Pozivamo naše
sugrađane da se odazovu u subotu na besplatne pretrage , kao i na savjetovanja o

zdravom načinu života, kako bi zahvaljujući preventivnom ponašanju spriječili
zdravstvene probleme u budućnosti. “, istaknuo je dr.sc. Vjekoslav Jeleč, pročelnik
Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba.

Građani će moći u subotu na Cvjetnom trgu napraviti sljedeće pretrage :

Početna Događ anja „Zdravlje za sve “ – glavna poruka Svjetskog dana zdravlja

NASLOVNICA NOVOSTI DOGAĐANJA SIMBOLI GRADA TURISTIČKI VODIČ 1NA1 GALERIJA MOZAIK
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'Zdravlje za sve' - glavna porka Svjetskog dana zdravlja 

Zagrebonline Press

Internetsko izvješće

http://www.zagrebonline.hr/zdravlje-glavna-poruka-svjetskog-dana-zdravlja/

www.zagrebonline.hr
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Najzagrebačkiji portal koji donosi informacije
o atraktivnim događanjima u gradskoj
svakodnevici te promovira kulturnu, zabavnu
i ugostiteljsku ponudu grada.

EVEN MORE NEWS

„ Zdravlje za sve “ – glavna
poruka Svjetskog dana
zdravlja

tra. 5 , 2018
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Vađenje venske krvi

PSA i TSH od 9.00 do 10.00 h, nalazi će se slati građanima na e-mail adresu ili će biti
podijeljeni na info pultu istog dana oko 12.00 h

KKS od 10.00 do 14.00 h, nalaz na licu mjesta

Vađenje kapilarne krvi

GUK i PSA od 9.00 do 11.00 h , nalaz na licu mjesta

Također , na Cvjetnom trgu građanima će se dijeliti kuponi za zagrebačke bolnice u kojima
će se obavljati besplatne pretrage lipidograma od 9. do 12.4., kada će medicinskolaboratorijski

djelatnici obilježavati svoj Međunarodni dan (15.04. ).

OZNAKE CVJETNI TRG SVJETSKI DAN ZDRAVLJA

Zagrebonline Press

Odgovori
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Email : *
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Komentar na post

Prethodni č lanak

Eksplozija okusa i mirisa u japanskom
restoranu Takenoko

Eksplozija okusa i mirisa u
japanskom restoranu Takenoko

Bundek se ponovo pretvara u
najraskoš niju cvjetnu oazu

Zagreb Auto Show – smotra
limenih ljubimaca na
Zagrebač kom velesajmu

Vezani č lanci Više od autora
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SVJETSKI DAN ZDRAVLJA: U subotu na Cvjetnom
trgu besplatne pretrage krvi

Foto: Pixabay

Obilježavanja Svjetskog dana zdravlja 2018. u organizaciji Grada Zagreba, Gradskog
ureda za zdravstvo i u suradnji s Hrvatskom komorom zdravstvenih radnika, strukovni
razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost , Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i

Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje održat će se ove subote, 7. travnja na
Cvjetnom trgu u trajanju od 9.00 do 14.00 sati.

5. travnja 2018.

Podijeli na Facebooku Podijeli na Twitteru

Preporuči Podijeli Registriraj se kako biste vidjeli što vam prijatelji preporučuju.
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Internetsko izvješće
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OZNAKE Cvjetni trg manifestacije Svjetski dan zdravlja

Zagrepčanke i Zagrepčani će moći u subotu potpuno besplatno izmjeriti razinu glukoze u krvi ,

izmjeriti hormon TSH, napraviti cjelovitu krvnu sliku , a Zagrepčani će moći izmjeriti i PSA vrijednost
(tumorski biljeg za prostatu) i to zahvaljujući članovima Hrvatske komore zdravstvenih radnika,
razred MLD koji ujedno obilježavaju i svoj Međunarodni dan.

Prevencija je najvažniji dio zdravstvene zaštite, stoga će uz besplatna mjerenja na Cvjetnom trgu
građani dobiti i savjete o zdravoj prehrani i redovitoj tjelovježbi, a imat će prilike i prepustiti se u

ruke profesionalnih fizioterapeuta. Na štandovima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje stručnjaci će informirati građane o različitim
aspektima spolnog zdravlja i pristupačnosti odgovarajuće zdravstvene skrbi u prevenciji i liječenju.

Od samog osnutka Svjetska zdravstvena organizacija rukovodi se načelom da svi ljudi trebaju moći
ostvariti svoje pravo na najvišu razinu zdravlja. Budući da se univerzalna zdravstvena zaštita
postiže kad je politička volja snažna, ovogodišnjim geslom Svjetskog dana zdravlja „Univerzalna
zdravstvena zaštita: svatko, svugdje“ želi se poručiti kako svi imaju pravo na zdravlje.
Obilježavanju se pridružuju i organizatori Svjetskog dana zdravlja na Cvjetnom trgu na čelu s

Gradom Zagrebom te građanima ovim povodom poklanjaju različite pretrage i savjetovanja.

“Ovogodišnja tema Svjetskog dana zdravlja iznimno je važna i podsjeća nas da je osnovna
zdravstvena zaštita pravo svakog čovjeka, a ne luksuz pojedince. Pozivamo naše sugrađane da se

odazovu u subotu na besplatne pretrage, kao i na savjetovanja o zdravom načinu života , kako bi
zahvaljujući preventivnom ponašanju spriječili zdravstvene probleme u budućnosti”, istaknuo je
dr.sc. Vjekoslav Jeleč, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba.

Građani će moći u subotu na Cvjetnom trgu napraviti sljedeće pretrage:
Vađenje venske krvi
• PSA i TSH od 9.00 do 10.00 h , nalazi će se slati građanima na e-mail adresu ili će biti podijeljeni na
info pultu istog dana oko 12.00 h
• KKS od 10.00 do 14.00 h, nalaz na licu mjesta
Vađenje kapilarne krvi
• GUK i PSA od 9.00 do 11.00 h, nalaz na licu mjesta

Također , na Cvjetnom trgu građanima će se dijeliti kuponi za zagrebačke bolnice u kojima će se

obavljati besplatne pretrage lipidograma od 9. do 12.4. , kada će medicinsko-laboratorijski djelatnici
obilježavati svoj Međunarodni dan (15.04.).

Sviđa mi se 0

Preporuči Podijeli Registriraj se kako biste vidjeli što vam prijatelji preporučuju.
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NOVOSTI

Besplatno izmjerite razinu glukoze u krvi,
razinu TSH i PSA vrijednost

06.04.2018.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja
Zagrepčani će na Cvjetnom trgu moći besplatno
napraviti brojne krvne pretrage, ali se i savjetovati sa
stručnjacima na zdravstvene teme
Obilježavanja Svjetskog dana zdravlja 2018. u organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ureda za

zdravstvo i u suradnji s Hrvatskom komorom zdravstvenih radnika, strukovni razred za

medicinsko-laboratorijsku djelatnost, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Hrvatskim
zavodom za zdravstveno osiguranje održat će se ove subote , 7. travnja na Cvjetnom trgu u

trajanju od 9.00 do 14.00 sati.

Zagrepčanke i Zagrepčani će moći u subotu potpuno besplatno izmjeriti razinu glukoze u krvi ,
izmjeriti hormon TSH , napraviti cjelovitu krvnu sliku, a Zagrepčani će moći izmjeriti i PSA

vrijednost ( tumorski biljeg za prostatu ) i to zahvaljujući članovima Hrvatske komore

zdravstvenih radnika, razred MLD koji ujedno obilježavaju i svoj Međunarodni dan.

Prevencija je najvažniji dio zdravstvene zaštite, stoga će uz besplatna mjerenja na Cvjetnom trgu

građani dobiti i savjete o zdravoj prehrani i redovitoj tjelovježbi , a imat će prilike i prepustiti se

u ruke profesionalnih fizioterapeuta. Na štandovima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje stručnjaci će informirati građane o različitim
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zdravlje
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lijep( a)
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Internetsko izvješće
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aspektima spolnog zdravlja i pristupačnosti odgovarajuće zdravstvene skrbi u prevenciji i

liječenju.

Od samog osnutka Svjetska zdravstvena organizacija rukovodi se načelom da svi ljudi trebaju

moći ostvariti svoje pravo na najvišu razinu zdravlja. Budući da se univerzalna zdravstvena zaštita

postiže kad je politička volja snažna, ovogodišnjim geslom Svjetskog dana zdravlja „ Univerzalna

zdravstvena zaštita: svatko, svugdje“ želi se poručiti kako svi imaju pravo na zdravlje.

Obilježavanju se pridružuju i organizatori Svjetskog dana zdravlja na Cvjetnom trgu na čelu s

Gradom Zagrebom te građanima ovim povodom poklanjaju različite pretrage i savjetovanja.

„ Ovogodišnja tema Svjetskog dana zdravlja iznimno je važna i podsjeća nas da je osnovna

zdravstvena zaštita pravo svakog čovjeka, a ne luksuz pojedince. Pozivamo naše sugrađane da se

odazovu u subotu na besplatne pretrage, kao i na savjetovanja o zdravom načinu života , kako bi

zahvaljujući preventivnom ponašanju spriječili zdravstvene probleme u budućnosti.“ , istaknuo je

dr.sc. Vjekoslav Jeleč , pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba.

Građani će moći u subotu na Cvjetnom trgu napraviti sljedeće pretrage :

Vađenje venske krvi

PSA i TSH od 9.00 do 10.00 h, nalazi će se slati građanima na e-mail adresu ili će biti podijeljeni
na info pultu istog dana oko 12.00 h

KKS od 10.00 do 14.00 h, nalaz na licu mjesta

Vađenje kapilarne krvi

GUK i PSA od 9.00 do 11.00 h , nalaz na licu mjesta

Također , na Cvjetnom trgu građanima će se dijeliti kuponi za zagrebačke bolnice u kojima će se

obavljati besplatne pretrage lipidograma od 9. do 12.4., kada će medicinsko-laboratorijski

djelatnici obilježavati svoj Međunarodni dan (15.04. ).
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'Zdravlje za sve ' glavna je poruka
ovogodišnjeg obilježavanja 7. travnja.
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Besplatni pregledi na
Cvjetnom u povodu
Svjetskog dana zdravlja

ŽIVIM.HR

PODIJELI ČLANAK

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja
Zagrepčani će na Cvjetnom trgu moći besplatno
napraviti brojne krvne pretrage, ali se i savjetovati
sa stručnjacima na zdravstvene teme.

Obilježavanja Svjetskog dana zdravlja 2018. u
organizaciji Grada Zagreba , Gradskog ureda za
zdravstvo i u suradnji s Hrvatskom
komorom zdravstvenih radnika, strukovni razred
za medicinsko-laboratorijsku djelatnost, Hrvatskim
zavodom za javno zdravstvo i Hrvatskim zavodom
za zdravstveno osiguranje održat će se ove
subote, 7. travnja na Cvjetnom trgu od 9 do 14
sati.

VEZANO

Za samo tri godine postat
će druga svjetska bolest,

kako je pobijediti ?

FOTOGALERIJA: Super
nam je bilo na Školi
zdravog kuhanja
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Iskoristite priliku
Zagrepčanke i Zagrepčani će moći potpuno besplatno izmjeriti razinu
glukoze u krvi, izmjeriti hormon TSH, napraviti cjelovitu krvnu sliku , a

Zagrepčani će moći izmjeriti i PSA vrijednost ( tumorski biljeg za
prostatu) i to zahvaljujući članovima Hrvatske komore zdravstvenih
radnika, razred MLD koji ujedno obilježavaju i svoj Međunarodni dan.

Prevencija je najvažniji dio zdravstvene zaštite, stoga će uz besplatna
mjerenja na Cvjetnom trgu građani dobiti i savjete o zdravoj prehrani i

redovitoj tjelovježbi , a imat će prilike i prepustiti se u ruke
profesionalnih fizioterapeuta. Na štandovima Hrvatskog zavoda za
javno zdravstvo i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
stručnjaci će informirati građane o različitim aspektima spolnog zdravlja
i pristupačnosti odgovarajuće zdravstvene skrbi u prevenciji i liječenju.

Pravo na zdravlje
Od samog osnutka Svjetska zdravstvena organizacija rukovodi se
načelom da svi ljudi trebaju moći ostvariti svoje pravo na najvišu
razinu zdravlja. Budući da se univerzalna zdravstvena zaštita postiže
kad je politička volja snažna, ovogodišnjim geslom Svjetskog dana
zdravlja "Univerzalna zdravstvena zaštita: svatko , svugdje" želi se
poručiti kako svi imaju pravo na zdravlje. Obilježavanju se pridružuju i

organizatori Svjetskog dana zdravlja na Cvjetnom trgu na čelu s
Gradom Zagrebom te građanima ovim povodom poklanjaju različite
pretrage i savjetovanja.

Pravo svakog čovjeka
"Ovogodišnja tema Svjetskog dana zdravlja iznimno je važna i podsjeća
nas da je osnovna zdravstvena zaštita pravo svakog čovjeka, a ne
luksuz pojedince. Pozivamo naše sugrađane da se odazovu u subotu na
besplatne pretrage, kao i na savjetovanja o zdravom načinu života,

kako bi zahvaljujući preventivnom ponašanju spriječili zdravstvene
probleme u budućnosti.“ , istaknuo je dr.sc. Vjekoslav Jeleč , pročelnik
Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba.

Građani će moći u subotu na Cvjetnom trgu napraviti sljedeće pretrage:

Vađenje venske krvi

PSA i TSH od 9.00 do 10.00 h , nalazi će se slati građanima na email

adresu ili će biti podijeljeni na info pultu istog dana oko
12.00 h
KKS od 10.00 do 14.00 h, nalaz na licu mjesta

Vađenje kapilarne krvi

GUK i PSA od 9.00 do 11.00 h , nalaz na licu mjesta
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Također, na Cvjetnom trgu građanima će se dijeliti kuponi za
zagrebačke bolnice u kojima će se obavljati besplatne pretrage
lipidograma od 9. do 12. 4., kada će medicinsko-laboratorijski
djelatnici obilježavati svoj Međunarodni dan (15. 4.).

Svidio vam se ovaj članak ? Prijavite se na Živim.hr newsletter i ne propustite slične
priče!
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