Světový den familiární hypercholesterolémie ve společnosti EDUMED s.r.o. I v Broumově! - Broumovsko
Napsal uživatel EDUMED s.r.o.
Sobota, 22 Září 2018 04:42

Přijměte pozvání na osvětovou akci pro širokou veřejnost u příležitosti Světového dne familiární
hypercholesterolémie, kterou pořádá společnost EDUMED ve spolupráci s Českou průmyslovou
zdravotní pojišťovnou. Akce proběhne ve dnech 24. - 26. září 2018 v prostorách kardiologických
a interních ambulancí společnosti EDUMED a je zaměřena na vyhledávání ohrožených osob a
připomenutí zdravotních rizik, která jsou spojena s hypercholesterolémií.
{jathumbnail off}
Nechte si u nás v těchto dnech zdarma vyšetřit cholesterol a zjistit, jaká je hladina Vašeho
cholesterolu a jaké hodnoty jsou pro Vás optimální. Familiární hypercholesterolémie je
nejčastější dědičná porucha s rodinným výskytem. Způsobuje vysokou hladinu cholesterolu v
krvi a zvýšené riziko časného výskytu kardiovaskulárních onemocnění. Pokud měli Vaši rodiče
nebo sourozenci infarkt nebo mrtvici v mladším věku, tak i Vy můžete být ohroženi familiární
hypercholesterolémie.

V průběhu akce bude možný odběr kapilární krve z prstu (není třeba být na lačno), z čehož
bude možné změřit parametry lipidového metabolismu – cholesterolu. Výsledky budou poté
vyhodnoceny, prokonzultovány s lékařem ohledně farmakologické léčby, diety a dalších
doporučení.

Zájemci se mohou dostavit do prostor kardiologických a interních ambulancí společnosti
EDUMED, na 3 různá pracoviště:

BROUMOV - V pondělí 24. 9. 2018 je možné se nechat vyšetřit v ambulanci v Broumově, v
prostorách broumovské nemocnice, a to od 9 do 15 hodin.
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JAROMĚŘ - Následující den, v úterý 25. 9. 2018, je možné se nechat vyšetřit v budově
polikliniky Jaroměř, a to od 10 do 14 hodin.

NÁCHOD - Poslední den, středa 26. 9. 2018, patří Náchodu. Můžete navštívit ambulanci
společnosti EDUMED v budově charity, naproti "Bílé růži", a nechat se vyšetřit od 10 do 14
hodin.

Pevně věříme, že rádi navštívíte naše ambulance a využijete služeb, které společnost
EDUMED nabízí. Děkujeme, že se můžeme postarat o Vaše zdraví, které máme jen jedno.
Těšíme se na Vás!
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