مسابقه هنري به مناسبت روز جهاني بهداشت در سال 9102
" مراقبت بهداشت اولیه براي پوشش همگاني سالمت "

دانش آموزان عزیز

روز جهانی بهداشت که نماد سالگرد تاسیس سازمان جهانی بهداشت ) (WHOدر سال  8491می باشد ،در 7
آوریل ( 81فروردین) هر سال جشن گرفته می شود .این روز فرصتی برای تمام افراد در هر جامعه فراهم می
نماید تا در فعالیتهایی که منجر به بهبود سالمت می شوند ،مشارکت داشته باشند.
هر سال یکی از موضوعات اولویت دار در زمینه بهداشت عمومی مورد انتخاب و تاکید قرار می گیرد .در ادامه
موضوع سال گذشته که درباره " پوشش همگانی سالمت" بود ،امسال " مراقبت بهداشت اولیه" به عنوان
موضوع روز جهانی سالمت در سال 9184انتخاب شده است .مراقبت بهداشت اولیه یک جزء حیاتی در دستیابی
به شعار " سالمتی برای همه توسط همه " می باشد و برای گرامیداشت " روز جهانی بهداشت " ،دفتر منطقه
ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت از شما دعوت می نماید که در یک مسابقه نقاشی شرکت نمائید.
هدف تولید آثار هنری است که شعار " سالمت برای همه " را به تصویر می کشاند.
لطفا این اطالعات را بخوانید و سپس با استفاده از تحلیل و مهارتهای خالقانه خود ،سعی کنید اطالعاتی که در
آن قرار دارد را به یک آثار هنری تبدیل نمائید .ما شما را تشویق می کنیم که ایده های خود را با والدین،
معلمان و همساالن خود در میان بگذارید و درباره چگونگی تبدیل این ایده ها به یک اثر هنری با آنها مشورت
نمائید.
مراقبت بهداشت اولیه چیست ؟

مراقبت بهداشت اولیه ،شروع تعامل بین یک جامعه و سیستم بهداشتی یک کشور است .این تعامل می تواند از
طریق یک پزشک خانواده ،پرستار جامعه ،کارکنان در کلینیک های محلی یا سایر متخصصین در زمینه بهداشت
اتفاق بیفتد .شروع تعامل باید در همه جا در دسترس بوده و مردم جامعه و کشور قادر به پرداخت هزینه های
آن باشند.
هدف نهایی مراقبت بهداشت اولیه  ،تضمین سالمت بهتر برای همه افراد می باشد .سازمان جهانی بهداشت پنج
عنصر کلیدی را برای دستیابی به اهداف شناسایی نموده است :
 کاهش محرومیت و نا برابریهای اجتماعی در حوزه سالمت (اصالحات پوشش همگانی)
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 ساماندهی خدمات بهداشتی با توجه به نیازها و انتظارات مردم (اصالحات ارائه خدمات)
 یکپارچه سازی سالمت در تمام بخشها (اصالحات سیاستگذاری عمومی)
 پیگیری مدلهای مشارکتی گفتگوی همگانی (اصالحات مدیریتی)
 افزایش مشارکت ذینفعان

چرا باید در زمینه مراقبت بهداشت اولیه تمرکز نمائیم ؟

از آنجائیکه  41درصد از نیازهای سالمت می تواند در سطح مراقبت بهداشت اولیه برآورده شود ،سرمایه گذاری
در بهداشت اولیه یک راه مقرون به صرفه برای تامین پوشش همگانی سالمت می باشد .با ارتقای سالمت
عمومی ،می توان نیاز به مراقبتهای پر هزینه و پیچیده را کاهش داد.
در حالیکه پیشرفتهای زیادی در حوزه هایی نظیر پوشش ایمن سازی کودکان ،دسترسی به آب سالم و بهداشتی
بوجوده آمده است ،اما همچنان شاهد موانعی در دسترسی عادالنه به مراقبتهای بهداشتی اساسی در حوزه
سالمت هستیم  .سیستمهای سالمت با محدودیتهای مالی و کمبود نیروی انسانی سالمت مواجه می باشد که
این امر از پیشرفت در راستای دستیابی برای سالمت همگان جلوگیری می نماید.
اولین گام عملی ،کارآمد و موثر برای ارائه پوشش همگانی سالمت ،سرمایه گذاری برای ایجاد خدمات بهداشتی
اولیه با کیفیت ،قابل دسترس و عادالنه می باشد .در راستای چشم انداز  9192سازمان جهانی بهداشت ،تمرکز
کمپین روز جهانی بهداشت امسال ،روی برابری و همبستگی متمرکز شده تا بتواند سالمت را برای همگان ،در
هر کجا با رفع شکاف در خدمات موجود ارتقا بخشد.
تضمین پوشش همگاني براي همه مردم

مراسم روز جهانی بهداشت امسال تالش دارد آگاهی عمومی درباره مراقبت بهداشت اولیه و نقش مهم آن در
پوشش همگانی سالمت را باال برده و بر انجام اقدامات الزم جهت تحقق پوشش همگانی سالمت برای همگان
متمرکز شود.

حقیقت آشکار است که هر کسي مي تواند نقشي داشته باشد :

 آنان که از داشتن پوشش همگانی سالمت برخوردار نیستند ،ارزش این پوشش و تالش هایی که برای
تحقق آن الزم است را می دانند.
 افرادی که پوشش همگانی سالمت را دارند ،از گسترش خدمات بهداشتی با کیفیت و مقرون به صرفه
در مناطقی از جهان که فاقد این خدمات هستند ،حمایت می کنند.
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 سیاستگذاران به انجام اقدامات الزم جهت رفع کمبودها در پوشش همگانی سالمت تشویق می شوند.

 سیاستگذاران به بهبود در سامانه های جمع آوری اطالعات جهت شناسایی دقیق کمبودها تشویق می
شوند.
شرایط براي شرکت در مسابقه

 -8دانش آموزان گروه های سنی  1الی  81سال می بایست آثار خود را به صورت طراحی یا نقاشی ارسال
نمایند.
 -9دانش آموزان می بایست از کاغذهای نقاشی در قطع  A4یا  A3برای کشیدن نقاشی استفاده کنند.
 -2آثار نقاشی خود را از طریق پست به دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت و یا حوزه امور بین الملل
وزارت بهداشت ج.ا.ایران به نشانی تهران ،شهرک قدس (غرب) ،فاز پنج ،بلوار ایوانک شرقی ،ساختمان وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،بلوک  ،Cطبقه دوازدهم (کدپستی )8947449448 :و یا صندوق پستی
 89441-8141تهران ارسال کنید.
 -4آخرين مهلت تحويل نقاشي ها به پست روز  62بهمن ماه  7931مي باشد.
 -1داوری در مورد آثار دانش آموزان در پنج گروه سنی زیر انجام می گیرد.
الف  1 :و  4سال ب  81 :و  88سال پ  89 :و  82سال ت  89 :و  81سال ث  84 :الی  81سال
-4داوران مسابقه در دفتر منطقه ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت مستقر در مصر به قضاوت در
مورد آثار برگزیده کشورها پرداخته و نظر نهایی خود را اعالم خواهند نمود .
 -7سازمان جهانی بهداشت آثار برند گان و سایرین را به صاحبانش عودت نمی دهد.
 -1سازمان جهانی بهداشت حق استفاده از کارهای هنری دریافت شده را برای خود محفوظ می دارد.
 -4هر اثر باید با فرم پیوست و شامل اطالعات زیر باشد:
 نام و نام خانوادگی کامل
 کشور محل اقامت
 سن

 آدرس کامل منزل

 نام و آدرس مدرسه (به همراه شماره تماس ایشان)
 نام قیم حقوقی (به همراه شماره تماس ایشان)
 آدرس ایمیل دانش آموز یا والدین

الزم به ذکر است ،فرم پیوست به طور کامل پر شده و به پشت نقاشي ها الصاق شود.
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نقاشی ها ی بدون اطالعات فوق از مسابقه حذف خواهند شد( .اطالعات فوق باید به طور خوانا نوشته شود و
ترجیحاً تایپ شود) .
-81برند گان عالوه بر لوح تقدیر ،جایزه ای معادل  811 ،891 ،811 ،871 ،911دالر آمریکا دریافت می
دارند .در دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در مصر ،نمایشگاهی برای نمایش ،نقاشی های
منتخب برگزار می شود.

نکاتي براي مدارس و معلمین هنر:

ضمن آنکه تمامی دانش آموزان به شرکت در مسابقه تشویق می شوند ،مدارس می بایست تنها آثار برگزیده
را انتخاب و ارسال نمایند.

نکاتي براي والدین:

ارسال آثار نقاشی فرزندنتان به منزله رضایت شما جهت استفاده از آثار هنری آنها توسط سازمان جهانی
بهداشت برای ارتقا سالمت در وب سایت ،شبکه های اجتماعی و نمایشگاه هنری می باشد
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