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O preventivní vyšetření v rámci Dne zdraví byl obrovský zájem
Velký úspěch sklidil 1. ročník akce pořádané v rámci Světového dne zdraví v Bílovecké nemocnici,
a.s. Bílovečtí i okolní si preventivně nechali odborně změřit krevní tlak, hodnotu cukru v krvi či
pomocí váhy stanovit tzv. body mass index (BMI). Využili i rady nutriční terapeutky.
Již od osmé hodiny ranní bylo v prostorách před interní a gastro ambulancí poměrně živo. Několik
desítek zájemců čekalo na preventivní vyšetření zdarma a bez doporučení praktických lékařů. Lidé
využili především možnost změřit si hodnotu cukru v krvi a krevní tlak. Výsledky pak konzultovali
s odborníky Bílovecké nemocnice, a sice s primářem Interního oddělení MUDr. Zbyňkem Grešákem a
MUDr. Evou Fürstovou. Nutriční terapeutka Ludmila Havlíková zase zájemce informovala o různých
dietních režimech při zdravotních omezeních, se kterými se vyšetřovaní svěřovali a měřila BMI.
„Jsem opravdu rád, že se první ročník Dne zdraví vydařil, tolik zájemců jsme nečekali. Tahle prevence je
velmi důležitá a vidím, že občané Bílovce i okolních obcí ji plně využili. Určitě budeme v podobných
akcích pokračovat,“ poznamenal ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. Ing. Pavel Bědajanek.
„Domnívám se, že před deseti lety by tolik lidí nedorazilo, a to uběhly teprve dvě hodiny od začátku akce,
je to moc fajn,“ poznamenala staniční sestra Interního oddělení Mgr. Jana Seidlerová. Totéž konstatovala
také staniční sestra Lenka Vozničková.
A aby zájemcům o preventivní vyšetření bylo opravdu příjemně, hlavní sestra Pavla Friedlová se
postarala o pohodu v místnosti s občerstvením a skvělými snídaňovými koláčky.
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