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Despre Ziua Mondială a Sănătăţii
 În anul 1948 se înfiinţează Organizaţia Mondială a Sănătăţii
(OMS), iar Consiliul său Director decide ca data de 7 aprilie să
fie desemnată Ziua Mondială a Sănătăţii, pentru a celebra
întemeierea acestei organizaţii.
 Începând cu 1950, ziua de 7 aprilie se va sărbătorii anual.
 Ziua Mondială a Sănătăţii abordează în fiecare an, câte un
subiect de importanţă majoră, ce afectează sănătatea globală.
 Ziua Mondială a Sănătăţii se organizează atât la nivel mondial,
cât şi regional şi local, implicând numeroase instituţii
guvernamentale sau ne-guvernamentale din domeniul medical,
mass-media.
 Anul acesta se aniversează 70 de ani de la înfiinţarea OMS.

Temele abordate de Ziua Mondială a
Sănătăţii în anii anteriori:
2017 –Depresia
2016 – Diabetul
2015-Siguranţa alimentaţiei
2013 – Hipertensiunea arterială – ucigaşul tăcut
2012 – Sănătatea adaugă ani vieţii
2011 – Rezistenţa antimicrobiană
2010 – Urbanizarea şi sănătatea
2009 – Serviciile de urgenţă din spitale – salvează vieţi
2008 – Protejarea sănătăţii de efectele adverse ale
schimbărilor climaterice
 2007 – Securitatea sănătăţii
 2006 – Să muncim cu toţii pentru sănătate
 2005 - Fiecare mamă şi copil contează










Tema Zilei Mondiale a Sănătăţii din 2018
Acoperirea universală cu servicii de sănătate

Servicii de sănătate pentru toţi, fără discriminare
Servicii de sănătate proiectate pentru oameni

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea
bunăstării pentru toți

Acoperirea Universală cu Servicii de Sănătate
Universal Health Coverage (UHC)
 Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) definiția conceptului
UHC este: “Toți oamenii și comunitățile primesc servicii de sănătate de
care au nevoie, fără a se confrunta cu dificultăți financiare.”*
 UHC trebuie să țină seama de două dimensiuni: accesul la servicii și

protecția împotriva dificultăților financiare.

 Atingerea UHC a fost unul dintre obiectivele stabilite de OMS în 2015 în
contextul adoptării Obiectivelor Dezvoltării Durabile.
 Ţările care investesc în UHC fac o investiţie solidă în capitalul lor uman.

 Accesul la servicii esențiale de sănătate și protecția financiară sporește
sănătatea oamenilor și speranța de viață, protejează țările de epidemii,
reduce sărăcia și riscul foametei, creează locuri de muncă, stimulează
creșterea economică și sporește egalitatea între sexe.

*http://www.who.int/health_financing/topics/financial-protection/qatracking-uhc/en

Obiectivele OMS pentru ZMS
Obiectivele principale ale Campaniei ZMS 2018
sunt:
Să INSPIRE
Să MOTIVEZE
Să GHIDEZE factorii de decizie şi alte persoane
interesate în asumarea responsabilităţii în
vederea atingerii Acoperirii Universale cu
Servicii de Sănătate

Sloganul campaniei este

Sănătate pentru toţi!
#SănătatePentruToţi

Mesajele cheie ale ZMS

 Acoperirea universală cu servicii de sănătate este dreptul
asigurat întregii populaţii de a avea acces la servicii de
sănătate oriunde şi oricând, cu costuri care să nu
reprezinte o povară financiară.
 Acoperirea universală cu servicii de sănătate este cheia
pentru o populaţie sănătoasă.
 Acoperirea universală cu servicii de sănătate este
accesibilă – multe ţări au realizat progrese importante în
acest domeniu.
 Universalizarea serviciilor de sănătate necesită aducerea
în prim plan a oamenilor şi a nevoilor lor.

