
DAN ZA NAŠE ZDRAVJE 
 
7. april ni po naključju svetovni dan zdravja. Na ta datum je bila namreč 
ustanovljena Svetovna zdravstvena organizacija (ang. WHO), ena vodilnih 
organizacij na svetu, ki se spopadajo z aktualnimi zdravstvenimi vprašanji.  
Ne le na ta dan, tudi vsak drugi dan, bi morali narediti nekaj za svoje 
zdravje. 
 
Tega, da je zdravje naša največja dobrina, se navadno zavemo prepozno 
ali šele, ko zbolimo, in takrat bi naredili vse, da bi bili spet zdravi. A kaj, ko 
je takrat navadno že prepozno. Stari rek »bolje preprečevati kakor 
zdraviti« še vedno jemljemo preveč zlahka.  
 

 
 

Vsak od nas ima sicer postavljeno svojo lestvico vrednot, a večina na prvo 
mesto postavlja svoje zdravje. Zato smo v našem Klubu svetovni dan 
zdravja izkoristili, kot dan priložnosti ter za naše članice in člane 
organizirali meritve krvnih vrednosti. 
 

Za izvedbo meritev smo zaprosili upravnico Lekarne Pobrežje gospo Pavlo 
Pustoslemšek, mag. farmacije, ki se je, s svojimi sodelavkami, prijazno 

odzvala. Tako so meritve krvnih vrednosti za naše člane tudi letos opravile 
prijazne farmacevtke v Lekarni Pobrežje. Opravile so nam meritve količine 
holesterola, glukoze ter trigliceridov.  



Deležni smo bili strokovnih nasvetov, informacij za preprečevanje bolezni, 
lajšanje zdravstvenih težav ter zdravega življenjskega sloga.  
 

                        
 
Vsi se zavedamo kako pomembno vlogo ima preventiva. Če so 
zdravstvene težave odkrite že v zgodnjem stadiju, jih je namreč bistveno 
lažje zdraviti. 
  
Udeležba na letošnjih meritvah krvnih vrednosti je bila številna, nad vsemi 

pričakovanji. Zato smo organizatorji meritev zadovoljni z velikim odzivom 

naših članov ter pozitivnim odnosom do svojega zdravja oziroma življenja 

samega. Veliko manj zadovoljni pa smo z vrednostjo prikazanih kazalnikov 

pri opravljenih meritvah krvnih vrednosti. 

Naj zdravje ne postane ena naših bistvenih vrednot šele takrat, ko se nam 
bo v zvezi z njim kaj zalomilo. Zdravje je in ostaja največja vrednota 
vsakega posameznika, zato se moramo truditi, da ga ohranimo. 
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