
Glicemia si tensiunea - testate gratuit
Eurodeputata PSD, Daciana Sarbu, Asociatia Şcoala pentru Sanatate, deputatul PSD Nicu Banicioiu si
presedintele PSD Sibiu, Ioan Cindrea, vor desfasura, sambata, o actiune de testare gratuita a glicemiei in
judetul Sibiu. Sibienii interesati sa-si testeze gratuit glicemia si tensiunea arteriala sunt asteptati intre
orele 10 si 13, la sediul PSD Sibiu, str. Brukenthal nr. 4, iar de la ora 15 la18, la Medias, la sediul PSD,
str. Ferdinand nr. 27. " Alimentatia nesanatoasa provoaca afectiuni grave unui numar mare de romani. Din
pacate, foarte multi nu stiu ca sufera de aceste afectiuni, sau nu au aflat ca ele au legatura cu alimentatia.
Vrem sa-i ajutam in primul rand sa invete cum sa previna aceste boli, prin schimbari simple de nutritie si
de stil de viata. Iar pentru a depista posibila amenintare a diabetului, totul incepe cu un simplu test de
glicemie ", afirma Daciana Sarbu, membru in Comisia de Sanatate Publica a Parlamentului European si
fondatoare a Asociatiei Şcoala pentru Sanatate. 
  
  Anul trecut, Daciana Sarbu a demarat si turneul national " Hrana desteapta pentru copii sanatosi ", cu
scopul de a a sprijini parintii din Romania in efortul de a invata principiile nutritiei sanatoase, in
beneficiul copiilor.
  
  "Sunt convins ca prin actiunea noastra la nivelul judetului Sibiu, vom ajuta sibienii sa-si controleze, sa
previna diabetul zaharat si sa-si controleze alimentatia pentru prevenirea acestei nemiloase boli ", spune
presedintele PSD Sibiu, Ioan Cindrea.
  
  Pentru informatii suplimentare se poate lua legatura cu Steliana Marcu, telefon 0722/827838, la Sibiu si
Mariana Tarnita, telefon 0736/200242, la Medias.
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