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ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII
” La 7 aprilie, în fiecare an, este marcată Ziua mondială a sănătăţii, ce are ca scop evidenţierea
unei teme de sănătate specifică unui domeniu prioritar ce provoacă îngrijorare pentru Organizaţia Mondială
a Sănătăţii (OMS), potrivit www.who.int.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a găzduit, în 1948, prima întrunire la nivel mondial
dedicată sănătăţii, în cadrul căreia s-a hotărât aniversarea la 7 aprilie a Zilei mondiale a sănătăţii. 7 aprilie
este data la care a intrat în vigoare Convenţia OMS. OMS este o instituţie specializată a Naţiunilor Unite care
a fost creată la 22 iulie 1946, cu sediul la Geneva. Ziua mondială a sănătăţii a fost marcată pentru prima dată
în 1950.
În ultimii 50 de ani, marcarea Zilei mondiale a sănătăţii a scos în evidenţă aspecte importante
legate de sănătate, cum ar fi sănătatea mintală, îngrijirea mamelor şi a copiilor, dar şi schimbările climatice
cu repecursiuni asupra sănătăţii. Sărbătoarea este marcată de activităţi care se extind dincolo de ziua în sine
şi servesc drept o ocazie de a concentra atenţia mondială asupra acestor aspecte importante ale sănătăţii
globale.
Tema generală sub care se desfăşoară Ziua mondială a sănătăţii este „Universal Health
Coverage: everyone, everywhere”, Acoperirea Universală cu Servicii de Sănătate (UHC) fiind obiectivul
principal al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Acest obiectiv vizează asigurarea accesului tuturor persoanelor
la serviciile de sănătate de care au nevoie, atunci când au nevoie de ele, chiar în inima comunităţii, fără a
suferi greutăţi financiare. Acoperirea Universală cu Servicii de Sănătate include întregul spectru de servicii de
sănătate esenţiale, de calitate, de la promovarea sănătăţii până la prevenire, tratament, reabilitare şi îngrijire
paliativă, notează www.who.int.
Ziua Mondială a Sănătății este una dintre cele opt campanii oficiale de sănătate la nivel
mondial marcate de OMS, împreună cu Ziua Mondială a Tuberculozei, Săptămâna Mondială a Imunizării, Ziua
Mondială a Malariei, Ziua mondială fără tutun, Ziua mondială de combatere a SIDA, Ziua Mondială a
Donatorului de Sânge și Ziua Mondială a Hepatitei.” https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Mondial_a_sanatatii

Conducerea Spitalului orasenesc ”Dr. George Trifon” Nasaud cu aceasta ocazie
transmite cele mai sincere felicitări, urări de bine și succese neîntrerupte: medicilor, cadrelor
sanitare şi tuturor celor implicaţi clipă de clipă în salvarea de vieţi omeneşti.
Aducem mulţumiri pentru întreaga activitate depusă cu profesionalism și devotament,
pentru implicarea continuă în prevenirea, diagnosticarea, tratarea şi oferirea de îngrijiri
medicale de calitate.
Cu deosebită consideratie!
Conducerea spitalului

