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Ziua Mondială a Sănătății –scurt istoric
În 1948, prima Adunare Mondială a Sănătății a adus în atenție nevoia creării unei zile mondiale a sănătății, și s-a stabilit celebrarea acestei zile pentru
data de 7 aprilie a ﬁecarui an, începând cu anul 1950.
Este ziua în care în întreaga lume se organizează acțiuni cu scopul de a atrage atenția asupra unei zone prioritare privind sănătatea la nivel global și de
a crește nivelul de cunoș nte al populației privind tema respec vă,
a promova comportamente preven ve privind sănătatea și a încuraja implicarea tuturor actorilor importanți în schimbări necesare pentru asigurarea
sănătății populației. De asemenea, aceasta zi este folosită deseori ca punct de lansare pentru programe, proiecte și campanii de sănătate.
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Scurt istoric al temelor stabilite de Organizția Mondială a Sănătății pentru această zi:
1995 – Eradicarea Poliomielitei
1996 – Orașe mai curate pentru o viață mai bună
1997 – În atenție: Bolile Infecțioase
1998 – Maternitate în siguranță
1999 – Îmbătrânirea ac vă face diferența
2000 – Siguranța sângelui începe cu mine
2001 – Sînătatea mentală – Stop Excluderii – “Îndrăznește să-ți pese”
2002 – Mișcare pentru sănătate
2003 – Dă formă viitorului vieții
2004 – Siguranța circulației
2005 – Fiecare mamă și ﬁecare copil contează
2006 – Împreună pentru sănătate
2007 – Securitatea internațională a sănătății
2008 – Protejarea sănătății de efectele adverse ale schimbărilor climaterice
2009 – Salvează vieți, contribuie la îmbunătățirea capacității spitalelor de a răspunde în situații de urgență
2010 – Urbanizarea și sănătatea: să facem orașele mai sigure
2011 – Rezistența an -microbiană: lipsa acțiunii acum, lipsa vindecării mâine
2012 – O sănătate bună adaugă ani vieții
2013 – Inimă sănătoasă, tensiune arterială bună
2014 – Bolile transmise prin vectori: En tăți mici – Pericole mari
Scopul campaniei din acest an este de a sensibiliza populaţia, profesioniş i din domeniul sănătăţii şi autorităţile publice în privinţa ameninţării pe care o
reprezintă vectorii şi bolile transmise prin aceş a şi s mularea familiilor şi comunităţilor pentru a acţiona şi a se proteja.

