Община Тунджа - Букет червени рози за еврокомисар Андрула Василиу

Букет червени рози подариха учениците от община „Тунджа” на Андрула Василиу еврокомисар по здравеопазването на проведената среща в хотел “Шератон”, гр. София.

По покана на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев, възпитаниците на
Основно училище „Св. Паисий Хилендарски” с. Роза, придружавани от директора на
учебното заведение Мария Костадинова и регионалния координатор на Държавната
агенция за младежта и спорта за област Ямбол Ваня Георгиева, взеха участие в
проведената от еврокомисар Василиу дискусия с младите хора относно политиката на
ЕС по общественото здравеопазване. Комисар Василиу представи и целите на
предстоящата конференция, посветена на проблемите на младите хора, която ще се
проведе през юни 2009 година.

Седмокласничката Божана Николова и шестокласничката Илияна Пантелеева
предоставиха на еврокомисаря по здравеопазването папка с анкети относно
впечатленията на ученици и родители от село Роза, община „Тунджа” от Портала за
обществено здраве на Европейския съюз http.// health.europa.eu. Регионалният
координатор на Държавната агенция за младежта и спорта Ваня Георгиева подчерта
необходимостта от целенасочена държавна и обща европейска политика по отношение
на промоцирането на здравословния начин на живот сред младите хора.

Във втората част на срещата взеха участие д-р Евгений Желев - министър на
здравеопазването, Валери Цеков - зам. министър на здравеопазването, Юри Акалай зам. министър на Министерство на държавната администрация и Андрей Риш –
директор на дирекция „Обществено здраве” към Европейската комисия. Бяха
представени Портала за обществено здраве на Европейския съюз http.//
health.europa.eu и Българският национален здравен портал www.zdravenportal.bg .
Учениците от община „Тунджа” разговаряха с министъра на здравеопазването и с доц.
д-р Жасмина Мирчева – началник на кабинета на министъра на здравеопазването
относно нуждата от допълнителни часове СИП по обществено здравно образование в

1/2

Община Тунджа - Букет червени рози за еврокомисар Андрула Василиу

учебните програми.

Седмокласничката Божана Николова призова в Портала за обществено здраве на
Европейския съюз да има меню за ученици, в което информацията да е по-достъпна и
онагледена. Според шестокласничката Илияна Пантелеева, проведената в училище
анкета дава ясна представа за мнението на подрастващите за портала и здравните
проблеми на подрастващите.

Двете ученички от Основно училище „Св. Паисий Хилендарски” с. Роза, община „Тунджа”
бяха най – малките участнички в дискусията, на която присъстваха повече от сто млади
хора от страната. Това обаче не им попречи да са сред най – активните в разискването
на здравната политика на Европейския съюз и нейното презентиране чрез европейския
и българския здравни портали.
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