Pondělí 9.10.
8.00 – 17.00 Mentální anorexie a bulimie – dvě hluboké propasti
Výstava autorských fotografií Lukáše Horkého. Výstava potrvá do 31.10.2006. V rámci této výstavy je také možné
domluvit přednášky na téma „anorexie a bulimie“ pro školy na tel.: 583 300 455, 583 219 518, 732 960 137.
Pořádá: Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci. Kde: jižní křídlo Domu kultury Šumperk
Úterý 10.10.
8.00 – 16.00 hod. Relaxace zdarma
Nabídka 1 relaxace a nácviku relaxačních technik zdarma. Termín dle objednání na tel.: 583 300 455,
583 219 518, 732 960 137. Pořádá: Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci. Kde: Ke Splavu 318, Vikýřovice
Středa 11.10.
8.00 – 16.00 hod. Relaxace zdarma
Nabídka 1 relaxace a nácviku relaxačních technik zdarma. Termín dle objednání na tel.: 583 300 455,
583 219 518, 732 960 137. Pořádá: Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci. Kde: Ke Splavu 318, Vikýřovice

Profil pořádající organizace v Šumperku
Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci ( LC Šumperk) byl zřízen od 1.1.2003 novelou zákona č. 258/2000Sb. O
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ZÚ se sídlem
v Olomouci má 3 centra.V laboratorních center jsou prováděny analýzy vzorků souvisejících s kvalitou životního a
pracovního prostředí a současně majících vliv na zdraví populace. V centru veřejného zdraví mohou občané využít
služeb specializovaných poraden zdraví, včetně snižování nadváhy, odvykání kouření a poradny HIV/AIDS,
očkování včetně očkování do zahraničí. Centrum HRA se zabývá hodnocením zdravotních rizik v životním a
pracovním prostředí, stanovením HCCP a školeními hygienického minima pro činnosti epidemiologicky závažné.
Poskytované služby tedy zahrnují chemické, mikrobiologické a fyzikální analýzy, poradenství, konzultace a školení
v oblasti zdravotnictví. Kontakt: Laboratoře, očkování, poradna HIV-AIDS - Wolkerova 74/6, Olomouc, tel:
585 719 111, e-mail: podatelna@zuol.cz, Oddělení podpory zdraví - Ovesná 283 / 3, Olomouc, tel. +420 585
750 254. Šumperk Laboratorní centrum- Jeremenkova 705 / 7, Šumperk, tel. 583 215 228, e-mail:
sumperk@zuol.cz, Poradny oddělení podpory zdraví, očkování, poradna HIV/AIDS - Ke Splavu 318, Vikýřovice,
tel. 583 219 518, e-mail: poradna.sumperk@zuol.cz, poradny@zuol.cz, www.zuol.cz

