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ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W ZIELONEJ GÓRZE 

 

 
„Zdrowie dla wszystkich” to hasło tegorocznego 
Światowego Dnia Zdrowia – z tej okazji Urząd Statystyczny 
w Zielonej Górze przygotowuje wiele prozdrowotnych 
atrakcji dla swoich pracowników oraz osób 
odwiedzających w tym dniu naszą Instytucję.  

 

 

 

 

Wychodząc z założenia, że zdrowy pracownik to zdrowa i sprawnie funkcjonująca Instytucja, 
mamy przyjemność zaprosić do udziału w Światowym Dniu Zdrowia w Urzędzie Statystycznym 
w Zielonej Górze, który zaplanowaliśmy 6 kwietnia 2018 r. (piątek). 

W programie przewidzieliśmy interesujące prelekcje m.in.: dr Dorota Szaban z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego ujawni 6 prawd o zdrowiu mężczyzn, natomiast dr n. med. Joanna Hoffmann-
Aulich zdradzi nam Receptę na długowieczność. 

W tym dniu w Urzędzie zorganizowane zostaną również  „stoiska zdrowia": Przychodnia Medkol 
przedstawi program zdrowotny wczesnego wykrywania oraz zapobiegania rozwojowi cukrzycy. 
Będzie można zbadać poziom cukru we krwi oraz ciśnienie. Przeprowadzony zostanie instruk-
taż z pierwszej pomocy przedmedycznej. Przewidziano także badanie tlenku węgla w wydycha-
nym powietrzu. Stoiska informacyjne zapowiedział Lubuski Oddział Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lubuskiego. 

Współorganizatorami Światowego Dnia Zdrowia w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze są: 

Uniwersytet Zielonogórski, Zdrowe Lubuskie UMWL, Lubuski Oddział PFRON oraz Polskie To-
warzystwo Statystyczne Oddział Zielona Góra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy program wydarzenia zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej 
Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/ 

Światowy Dzień  
Zdrowia 

07 kwietnia 2018 r. 

Światowy Dzień Zdrowia obcho-
dzony co roku 7 kwietnia, w rocz-
nicę powstania Światowej Orga-
nizacji Zdrowia daje unikalną 
możliwość mobilizacji działań 
poświęconych konkretnym za-
gadnieniom i problemom zdro-
wotnym, ważnym dla ludzi na ca-
łym świecie. 

Tegorocznym tematem przewod-
nim Światowego Dnia Zdrowia 
jest: Powszechna opieka zdro-
wotna wszędzie dla każdego. 

Hasło brzmi „Zdrowie dla wszyst-
kich”. 

 

Połowa światowej populacji nie 
ma zapewnionego dostępu do 
koniecznej opieki zdrowotnej. 

100 milionów ludzi każdego roku 
popada  w skrajne ubóstwo (jest 
zmuszona do przeżycia za co 
najwyżej 1,9 dolara dziennie) 
z powodu konieczności ponosze-
nia  wydatków na zdrowie. 
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