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Zdravlje u Varaždinskoj županiji

Riječ urednice teme
(Introduction by editor of the topic)
Irena Stipešević Rakamarić
Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Djelatnost za javno zdravstvene programe,
zdravstvenu statistiku i prevenciju ovisnosti
Da Varaždinska županija nisu samo “lepi zagorski bregi“, barokna kulturna baština, glazba i dvorci
uvjerit ćemo Vas, dragi i poštovani čitatelji ovog javnozdravstvenog štiva, prije svega, raznolikim
odabirom tema, sadržajnošću napisanog i svakome prihvatljivim stilom pisanja. Nastojali smo Vam
prenijeti javnozdravstveni duh ljudi ovih krajeva koji, bilo svojim profesionalnim, bilo dobrovoljnim
radom daju značajan doprinos unaprjeđenju zdravlja ovdašnjeg pučanstva, njegujući tako tradiciju
svojih predaka.
Tu tradiciju vam predstavljamo s ponosom kroz lako čitljivo štivo i razgovor s jednim uvaženim
varaždinskim povijesničarom i liječnikom u rubrici Hrvatska povijest i zdravlje.
Osvrćemo se na naš stručni rad kroz nekoliko članaka iz područja školske i profesionalne orijentacije
učenika, organizacije zdravstvene zaštite te mikrobiologije.
Osobito smo ponosni na zdravstveno ispravnu vodu koju već nekoliko godina unatrag piju žitelji naše
županije.
Njegujemo duh solidarnosti i pomaganja kroz rad udruga – sad već poznatog Mamma kluba Varaždin
i ILCO društva (bivšeg Stoma kluba) Varaždin.
Kako je osmišljen projekt dobrovoljnog testiranja na droge srednjoškolaca, po čemu smo postali
poznati, iako sada ne više i jedinstveni u Hrvatskoj, te kako smo kreirali Sliku zdravlja Varaždinske
županije i postavili javnozdravstvene prioritete, saznajte iz prve ruke.
Kroz sve to, i kroz riječ naše ravnateljice, upoznat ćete naš Zavod i njegove ljude kao stručnu
okosnicu svih javnozdravstvenih zbivanja na ovom području (tako i treba biti, zar ne?).
Ako vam ni to nije dovoljno za početak, uvijek nas možete posjetiti u virtualnom prostoru na našim
internetskim stranicama, gdje će se uvijek naći i pokoja javnozdravstvena poslastica više (pogledajte
vodič kroz naše internetske stranice u rubrici Moj Internet!). Ako vam ni to nije dovoljno, uvijek nas
možete posjetiti fizički i tada ćete biti naši dragi gosti. Baš kao što su nas posjetili i neki drugi “dragi
gosti“ pa je kao rezultat toga nastala ova lijepa suradnja! Dakle, hvala uredništvu Časopisa što nam
je osiguralo prostor u kojem možemo prikazati koliko, kako i s kojim entuzijazmom skrbimo za
Zdravlje.

