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Понеделник 17 май 2021 г.    
Основна тема на деня: Споделяне на научни знания за здравето  

Предаването на точни и достъпни здравни знания има изключително значение за 

промоцията на здравето, особено по време на криза. По какъв начин можем по-добре да 

предаваме комплексни здравни знания при дигитално общуване?  

   

Подтеми – към какво може да се насочите:  

Предаване на научни знания; знания за рисковете на здравето; знания за пандемичната 

криза; въвличане на обществото и пациентите; мениджмънт на фалшивата и заблуждаваща 

информация в дигиталната и околната среда по време на пандемия; справяне с 

дезинформацията, с лъжливата информация, конспирационните теории, слуховете; 

изграждане на доверие; справяне с колебливостта по отношение на ваксините; нови форми 

на комуникация; насърчаване на двустранната комуникация по проблемите на 

общественото здраве; комуникиране с политиците, здравните професионалисти, 

гражданите; здравна грамотност и дигитални общности и други въпроси.  

 

Вторник 18 май 2021  

Основна тема: Новите предизвикателства в психичното здраве  

Самотността и изолацията, предизвикани от COVID-19 и тяхното облекчаване отежняват 

проблемите на психичното здраве в Европа. По какъв начин можем да изградим по-добри 

подкрепящи системи за помощ на тези, които имат нужда?  

  

Подтеми -  какви въпроси могат да се включат в този ден?  

Влияние на пандемията върху изолираните, самотните, възрастните и старите хора, 

безработните, младите хора; злоупотреба с лекарства, наркомания; превенция на 

самоубийствата; 2021 обявена за Година на здравния и социалния работник; психологична 

подкрепа за работещите в здравеопазването (особено за жените); услуги за подкрепа на 

психичното здраве; психично здраве на децата и родителите (сериозно засегнато от COVID-

19); психично здраве при лицата с хронични заболявания.  

 

Сряда 19 Май 2021   

Основна тема: За по-добро здраве във Вашата общност  

Решенията на локално ниво имат значимо влияние за са често 

определящи начини за справяне с глобалните здравни  проблеми. По какъв 

начин основните действащи лица във Вашата местна общност могат да 

допринесат за по-добро здраве?  

 

Подтеми: Към какви проблеми да се насочат обсъжданията в този ден?    

Здраве в общността; ангажиране на общността; местни решение по отношение на важни 

глобални проблеми (COVID-19 пандемията, затлъстяването, проблемите на психичното 

здраве, ефектите на климатичните промени); качество на въздуха в градовете; физическата 

активност в условията на градска среда; превенция на рака чрез градския 

дизайн; бездомните; здравните работници в общността.  



 

 

Четвъртък 20 май 2021  

Основна тема: Всички заедно за по-добро здраве  

Животните, растенията и хората споделят една и съща екосистема,  което изисква 

различните сектори да работят заедно. По какъв начин може общността в областта на 

общественото здраве да си сътрудничи за постигане на здраве за всички?   

   

Подтеми:    

Климатичните промени; политики за устойчиво развитие и обезпечаване с 

храна; мултисекторни подходи за по-добро здраве; дефиницията на СЗО за „One 

health“; антимикробна резистентност; безопасност на храните; колаборация в областта на 

общественото здраве; културални различия  

Дефиницията на СЗО за „One health”:  това е подход за дизайн и прилагане на програми, 

политики, законодателство и изследвания, в които различни сектори комуникират и работят 

заедно за постигане на по-добри здравни резултати. Областите, в които е особено 

подходящ “One health” подходът включват: безопасността на храните, контрола на 

зоонозите и борбата с множествената лекарствена резистентност.  

Повече на линк: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health#   

 

Петък 21 май 2021  

Основна тема: Никой да не остане без грижи (Здраве за ранимите групи)  

Пандемията има унищожителен ефект върху най-непривилегированите групи от 

населението, увеличавайки здравните неравенства. По какъв начин общественото 

здравеопазване може да защити най-ранимите?   

  

Подтеми за деня:   
Здравни неравенства; раними групи – мигранти, етнически малцинства, бездомни хора, 

ниско платени работници; социална защита; (домашно) насилие над жените и 

децата; измерения на различията в здравето (напр. културални различия, различия по пол, 

религиозни вярвания, семеен статус, етнически различия, родителски статус, възраст, 

образования, физически и умствени способности, доход, сексуална ориентация, заетост, 

език, географско разположение); универсално здравно покритие, Световен ден за 

културални различия за диалог и развитие; недоверие към ваксините (тъй като по-

непривилегированите групи по-често не желаят да се ваксинират).   
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