Градоначелник Приједора здравственим радницима града
честита Свјетски дан здравља 7.април
07.04.2021 - 09:00

Данас је Свјетски дан здравља , а тим поводом градоначелник
Приједора Далибор Павловић упутио је честитке свим
здравственим радницима нашег града.

Градоначелник је честитку упутио в.д.директору ЈЗУ Болница " Др Младен Стојановић" Андрији
Вукотићу у којој се наводи.
"Користим ову прилику да Вама као и свим здравственим радницима и свим запосленим
радницима у Јавној здравственој установи " Др Младен Стојановић" честитам Међународни дан
здравља са најискренијим жељама да сви заједно ускоро дочекамо боље дане када је у питању
епидемиолошка ситуација и коначни крај пандемије вируса ковид-19.
Уједно желим да се у своје име и у име грађана Приједора захвалим свима вама који се несебично

свакодневно борите за сваки људски живот више од годину дана колико већ траје пандемија вируса
корона , а управо онако како то захтијева струка за коју сте се професионално опредијелили.
Желим да се што прије вратите својим редовним пословима, те да овај празник убудуће буде у
функцији промоције здравља и права на здравље сваког човјека, а не исцрпљујуће свакодневне
борбе за људске животе наших суграђана.
С поштовањем и уважавањем за сваки труд сваког здравственог радника , срдачно Вас поздрављам
и честитам овај дан."

Градоначелник је честитку поводом Свјетског дана здравља упутио и в.д.директору ЈЗУ Дом
здравља Приједор Слободану Јавору у којој се наводи:
" Користим ову прилику да Вама као директору , свим здравственим радницима и свим запосленим
у Јавној здравственој установи Дом здравља Приједор честитам Међународни дан здравља.
Уз најискреније честитке, желим да се рад у Вашој установи што прије врати у редовно стање и
рад са пацијентима. Уједно користим прилику и да се свим запосленим у овој установи захвалим на
свакодневној борби и несебичној пожртвованости на првој линији "одбране" од вируса ковид-19.
Наиме, управо су радници ове здравствене установе први контакт са нашим суграђанима када се
суоче са првим симптомима заражености вирусом корона и код многих од њих то одређује даљи ток
борбе за оздрављење, али и за живот .
Са најискренијим жељама да ћемо сви заједно ускоро дочекати боље дане када је у питању
епидемиолошка ситуација и коначни крај пандемије вируса ковид-19, срдачно Вас поздрављам и
честитам овај дан.
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