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Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba, în colaborare cu: Consiliul Judeţean Alba, autorităţile 

publice locale prin asistenţa medicală comunitară şi cabinetele de medicină şcolară, Asociaţia Naţională a 

Medicilor de Familie – filiala Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba şi mass media locală,  celebrează în 

data de 7 aprilie 2014, Ziua Mondială a Sănătăţii.  

 

Ziua Mondială a Sănătăţii se celebrează în fiecare an în data de 7 aprilie, pentru a marca întemeierea 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în anul 1948 şi reprezintă o oportunitate pentru locuitorii din 

orice comunitate să se implice în activităţi care pot duce la o stare de sănătate mai bună. 

 

În acest an, tema campaniei este reprezentată de bolile transmise prin vectori. 

Scopul acestei campanii este de a sensibiliza populaţia, profesioniştii din domeniul sănătăţii şi autorităţile 

publice în privinţa ameninţării pe care o reprezintă vectorii şi bolile transmise prin aceştia şi stimularea 

familiilor şi comunităţilor pentru a acţiona şi a se proteja. 

Vectorii sunt organisme (cel mai frecvent artropode - ţânţarii, muştele, gândacii, căpuşele, dar si animale - 

rozătoarele) care pot transmite boli grave de la o gazda la alta şi dintr-un loc în altul.   

 

Aceştia ne pot pune sănătatea în pericol atât acasă, cât şi atunci când călătorim. Bolile transmise prin 

vectori sunt afecţiuni cauzate de acesti agenţi patogeni (virusuri, bacterii, rikettsi, paraziti) la populaţiile 

umane. 

 

Campania organizată în anul 2014, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, se concentrează asupra unor 

vectori importanţi şi a bolilor pe care aceştia le pot cauza, precum şi asupra a ceea ce putem face pentru a 

ne proteja. 

 

Bolile transmise prin vectori sunt răspunzătoare pentru 17% din povara globală estimată pentru toate bolile 

infecţioase. 

 

În România, Campania de celebrare a Zilei Mondiale a Sănătăţii, având sloganul „Entităţi mici, pericol 

mare!” este coordonată de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică.  

 

La nivel judeţean, coordonarea este asigurată de Biroul de Promovare a Sănătăţii şi va derula activităţi de 

informare educare, comunicare în şcoli, cabinete medicale, cabinete medicale şcolare, comunităţi cu 

asistenţă medicală comunitară (24 comunităţi). În cadrul acestor activităţi pupulaţia este informată despre 

cum să se protejeze împotriva bolilor transmise prin vectori 

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba a transmis adrese la toate primăriile din judeţ, prin care 

solicită ca în conformitate cu Ordinul Nr. 119 din  4 februarie 2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, să ia măsurile de dezinsecţie şi deratizare la nivelul 

comunităţilor, având în vedere instalarea sezonului cald, cu risc de transmitere a unor afecţiuni condiţionate 

de existenţa vectorilor. 
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