
Egészségügyi Világnap – 2010. április 7. 

Az ENSZ 1948. április 7-én alapította meg a WHO-t (World Health Organization), az 
egészségügyi világszervezetet. 

A világszervezet célja is a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása.  

Évrıl-évre új programot tőznek ki maguk elé, és egész évben annak megvalósításán 
fáradoznak. 

Az Egészségügyi Világnap témája 2010-ben az „Urbanizáció és az Egészség”.  
 
A témaválasztást annak felismerése indokolja, hogy napjainkban a városiasodás nagyon nagy 
hatást gyakorol a Föld lakosságának és az egyéneknek az egészségi állapotára.  
 
Jelenleg több mint 3 milliárd ember él városokban.  
2007-ben, a városlakók aránya a történelem során elıször haladta meg a Föld lakosainak 
50%-át.  
2030-ra 10 emberbıl 6 elıreláthatólag városlakó lesz, és ez a szám 2050-ig 7/10-re fog 
emelkedni.  
 
Az Egészségügyi Világnap alkalmából 2010. április 7.-11. között 1000 város rendez 
egészségvédı programokat, és 1000 városlakó mutatkozik be egészségvédelmi 
tevékenységével.  

Az ÁNTSZ Dorogi Esztergomi Kistérségi Intézete az Egészségügyi Világnap alkalmából idén 
2010. április 7-én 10-15 óráig Nyergesújfalu városában tartja meg egészségvédelmi 
programját. 

Adolf Józsefné a város jegyzınıje megnyitója után egészségvédelmi elıadásokra kerül sor, 
majd az ÁNTSZ Kistérségi Intézete munkatársai, Éberhardtné Berecz Zsuzsanna 
egészségfejlesztı, Baumann Istvánné CSVSZ Védını, Rábl Jánosné vezetı ápoló, a helyi  
védınık, és  egészségügyi szakdolgozók, valamint önkéntes segítık várják szőrıvizsgálatokra 
a lakosságot. A Richter Gedeon Nyrt. a prostata szőréshez szükséges eszközöket biztosítja. A 
vérbıl történı vizsgálatot Csermelyné Dr Molnár Sarolta tudományos munkatárs végzi, és Dr 
Varga Gyızı urológus fıorvos értékeli, majd életviteli tanácsokkal látja el a megvizsgált 
urakat. Skripek Mária az Életfa Országos Egészségmegırzı Program helyi képviselıje 
tájékoztató elıadást, egészséges termékbemutatót és tanácsadást tart. Az érdeklıdık 
megismerkedhetnek a természetgyógyászat módszereivel, hasznos ismereteket kapnak a 
mozgás minden fajtájának, és az intimtorna egészségvédı szerepérıl. A Székesfehérvári 
Peditopan Kft mozgásszervi diagnosztikával, és tanácsadással várja az érdeklıdıket. A 
Piszkei Öko Kft Egészséges termékeinek kóstolójával egészíti ki a programot. 

A program legfıbb üzenete: Törıdjünk egy cseppet egészségünkkel, kiemelten az 
Egészségügyi Világnapon, és éljünk a szőrés, a megelızés lehetıségeivel, hiszen az egészség 
az élet legnagyobb értéke. 

Sajtóanyagot készítette az ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi Intézete 

Dorog,2010.03.26. 


