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Szukaj w słowach kluczowych
Komisja Europejska i klub
FC Barcelona zawierają
sojusz antynikotynowy
Kampanię pt. „Rzuć palenie z
Barçą” opracowano w oparciu
o platformę iC oach,
zdrowotny program
treningowy, dzięki któremu
palacze mogą uzyskać
zindywidualizowane porady na
temat rzucania palenia od
piłkarskich gwiazd drużyny
Barça. »
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European Parliament Committee adopts
report on the Microbial Challenge European Public Health Alliance »

2013 Access City award for disabledfriendly cities goes to Berlin! » europa.eu

Najnowsze nagrania wideo
EU and FC Barcelona team up against sm ok ing

epha.org
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Poverty Convention will address social
exclusion and social investment »
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Breast cancer drug could hold the key to
fighting other tumours » ec.europa.eu
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European Day for People with Disabilities
on 3 December: Europeans strongly back
better accessibility for disabled »

Health Care Without Harm: Pollute and
Monitor – Pharmaceuticals in Water »
Wszystkie nagrania wideo

noharm.org
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Zobacz wszystkie wiadomości

Zaproponuj wiadomości i wydarzenia

Powiadom ienia o wiadom ościach i wydarzeniach publik owanych na portalu Zdrowie-UE generowane są
autom atycznie na podstawie k ryteriów ok reślonych przez Kom isję Europejsk ą. Może się zdarzyć, że zostaną
błędnie sk lasyfik owane.
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