POZIV REFERENČNIM AMBULANTAM IN LEKARNAM K SODELOVANJU V GLOBALNI AKCIJI

»MESEC MERITEV MAJ 2018 (MMM18)«
OB SVETOVNEM DNEVU HIPERTENZIJE 2018
Spoštovane kolegice in kolegi,
Letos bomo že 14. obeležili Svetovni dan hipertenzije, ki vsako leto poteka 17. maja. Ker nespoznana
hipertenzija ostaja veliko globalno breme, Združenje za arterijsko hipertenzijo v okviru Mednarodnega
združenja za hipertenzijo in Svetovne lige za hipertenzijo letos ponovno načrtuje akcijo globalnih
meritev krvnega tlaka ‐ Mesec Meritev Maj 2018 (MMM18).
Zato vas vabimo in prosimo, da v mesecu maju 2018 ponovno združimo moči in skupaj opravimo še
večje število meritev krvnega tlaka pri posameznikih in s tem prispevamo k večjemu zavedanju o
hipertenziji v slovenski populaciji. Tudi letos smo pripravili kratek anonimni spletni vprašalnik, ki bo v
mesecu maju dostopen na spletni strani združenja (www.hipertenzija.org), dostopen bo tudi v obliki
za tiskanje.
Lansko leto in letos smo za celotno akcijo pridobili pozitivno mnenje Komisije za medicinsko etiko.
Meritve bi opravljali v celotnem mesecu maju. Poudarek bi bil 17. maja, in na sam dan, ko naj bi
izvajali večje število meritev na različnih mestih v kolikor vam to dopušča vaša organizacija dela. Na
to bi do konca meseca maja vključili še ostale meritve krvnega tlaka. Prosimo, da omenjeno akcijo
podprete tudi v vaši zdravstveni enoti. Priskrbeli vam bomo tudi nekaj plakatov, pri čemer nam bodo
pomagali v Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto.
V kolikor boste pri omenjeni akciji sodelovali bi bili veseli, da nam posredujete ime in
naslov kontakte osebe (na e‐pošto: mmm.slo2018@gmail.com), kamor bi posredovali natančnejša
navodila, materiale, plakate, zloženke.
Za pomoč in sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujemo.
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