Ogólnopolska kampania profilaktyki chorób układu krążenia „Teraz Serce!”

Białystok, 17.01.2015
Galeria Zielone Wzgórze
- raport

W sobotę 17 stycznia 2015 roku w Galerii Zielone Wzgórze w Białymstoku miała miejsce akcja
medyczna w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyki chorób układu krążenia „Teraz Serce!”. Ideą całego
przedsięwzięcia jest promowanie profilaktyki kardiologicznej, ułatwienie dostępu do badań, a także
uświadomienie wszystkim, jak ważna jest odpowiednio zbilansowana dieta oraz zdrowy styl życia.
Projekt nie odbyłby się bez wsparcia Współorganizatora, Sponsorów oraz Patronów Medialnych:


Współorganizator:
- Galeria Zielone Wzgórze – www.galeriazielonewzgorze.pl
- Carrefour – www.carrefour.pl



Sponsorzy:
- Ustronianka – ogólnopolski producent wód mineralnych oraz napojów – www.ustronianka.com.pl
- Kardiotele – całodobowa opieka kardiologiczna – www.kardiotele.pl
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Patroni Medialni:
- Telewizja Polska Białystok – www.bialystok.tvp.pl
- Polskie Radio Białystok – www.radio.bialystok.pl
- Miesięcznik Żyj zdrowo i aktywnie – www.eurosys.pl/content/9-zyj-zdrowo-i-aktywnie
- Miesięcznik Vita – www.vita.pl
- Audioblog o zdrowiu Radioklinika – www.radioklinika.pl
- Portal o zdrowiu Tak dla Zdrowia – www.takdlazdrowia.pl
- Portal Miejski Białystok Online – www.bialystokonline.pl

W ramach akcji z badań skorzystało 117 mieszkańców Białegostoku i okolic, którzy w tym dniu przybyli na
miejsce akcji i wzięli w niej udział.
Podczas akcji każdy zainteresowany mógł nieodpłatnie wykonać badanie EKG wraz z opisem, badanie poziomu
cholesterolu we krwi, zmierzyć ciśnienie tętnicze, obliczyć wskaźnik BMI, określić czynniki ryzyka zawału serca
oraz skonsultować się z dietetykiem.
Dziękujemy niniejszym wszystkim zaangażowanym w organizację akcji: Współorganizatorowi, Sponsorom,
a także Mediom, bez których akcja „Teraz Serce!” nie udałaby się z takim powodzeniem. Cieszymy się, że tak
wiele osób mogło skorzystać z bezpłatnych badań oraz konsultacji.
Zachęcamy Państwa również do odwiedzenia strony www.terazserce.pl , gdzie znajdą Państwo pełne
informacje na temat naszych najbliższych akcji. Już dziś zapraszamy na wszystkie badania organizowane
w 2015 roku!

Kontakt ze strony Organizatora:
Magdalena Wójcicka
Manager akcji medycznych
tel.: 698 614 683
e-mail: m.wojcicka@kardiofon.pl
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