
     7 април
 Световен ден на здравето

Уважаеми колеги, приемете най-сърдечни пожелания за
крепко здраве и успехи, както и дълбока благодарност за грижите
по съхраняване здравето и живота на хората!

Честит празник!

д-р Елена Канева
                                                          Директор на РЗИ - Стара Загора



 Седми април е Международният ден на здравето и Денят на здравния
работник в България. На този ден през 1948г. е учредена Световната
здравна организация с център Женева, Швейцария.

България членува в СЗО от ней-
ното основаване и участва активно в
програмите за подобряване на здрав-
ните услуги, за премахване на острите
заразни заболявания, за опазване на
околната среда, в борбата със СПИН и
раковите заболявания, превенцията на
смъртността поради тютюнопушене.

Човек мечтае за толкова много
неща, когато е здрав, усеща пулса на
живота, обича, бори се, забавлява се,
спортува. Но когато е болен,

единственото му желание е да си върне изгубеното здраве. Много често
сами пренебрегваме здравето си и сигналите, които тялото ни изпраща, а
когато болката стане непоносима търсим онзи, който може да ни спаси от
нея – човека в бяла престилка.

Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва
всички - от световните лидери до хората във всички страни, да се фокуси-
рат върху едно здравно предизвикателство със световна значимост.
        Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, се дава
възможност да започнат колективни действия за опазване здравето на
хората и тяхното благоденствие.

Всяка година мотото на празника е различно и насочва вниманието
към приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна
организация.

Тази година кампанията е с насоченост към трансмисивните
заболявания и протича под мотото:

„Малко ухапване: ГОЛЯМА ОПАСНОСТ”

Повече от половината население на света е застрашено от
трансмисивни заболявания, като малария и денга. Ние можем да
предпазим себе си и нашите семейства, като вземем прости превантивни
мерки, включително и ваксинация. Най-важните мерки за защита от
трансмисивни заболявания са показани на постер, предоставен от СЗО:





ММААЛЛККОО УУХХААППВВААННЕЕ::
ГГООЛЛЯЯММАА ООППААССННООССТТ

Комари, папатаци, кърлежи и други
насекоми могат да са заплаха за вас и
вашето семейство, у дома и когато
пътувате.

50% ОТ НАСЕЛЕНИЕТО
Е РИСКОВО

ЗЗААББООЛЛЯЯВВААННИИЯЯТТАА
ССАА ППРРЕЕДДООТТВВРРААТТИИММИИ

Болести като малария, остра заразна
тропическа треска (денга), лайшма-
ниоза и жълта треска могат да бъдат
предотвратени, но те оказват най-
силно въздействие върху някои от
най-бедните народи в света.

Повече от половината население
на света е рисково по отношение
на тези болести. Нарасналите
пътувания, търговия и миграция
увеличава броя на уязвимите
хора.

ККААКК ДДАА ССЕЕ ППРРЕЕДДППААЗЗИИММ

Можете да предпазите себе си и
вашето семейство, чрез обикно-
вени мерки, включващи спане под
мрежа за легло против насекоми,
носене на риза с дълги ръкави и
дълги панталони, използване на
препарати отблъскващи насеко-
мите.
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