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فيما يلي قائمة بالأنشطة المقترحة لنشر الرسائل الصحية خلال حملة يوم الصحة العالمية 2013.

    
  عقد المؤتمرات والمعارض الصحية والترفيهية  -    
  إعداد المواد التعليمية التي تحتوي على رسائل صحية  -    
  تقديم عروض فنية للخبراء والأبطال  -    
  الحصول على موافقات وحشد الرياضيين والمشاهير والمسؤولين الحكوميين للمشاركة في الأحداث  -    
  وضع إعلانات الخدمة العامة والنشرات الإخبارية  -    
  عقد الجمعيات والمؤتمرات وورش العمل والندوات  -    
  تشجيع الدراسات أو المناقشات الجماعية  -    
  تعيين مهام للطلبة (كالمقالات والبحوث والتقارير الكتابية)  -    
  ابتكار الألعاب والمسابقات (كالملصقات، والكتابة، والتصوير الفوتوغرافي، والمقالات، والرياضة والفن)  -    
  توزيع المعلومات من الإدارات الصحية ومن الجهات الراعية للحدث  -    
  دعوة المتحدثين الضيوف للمشاركة في الحدث  -    
  إعداد المسرحيات والموسيقى والأفلام والعروض السمعية البصرية  -    
  إجراء الفحوصات التشخيصية.  -    

  

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن التفكير في:

    
إشراك أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام من أجل تعزيز الرسائل الصحية وتسليط الضوء على عوامل  -    

  الخطر المسببة ارتفاع ضغط الدم
  إصدار الطوابع البريدية التذكارية التي تحمل شعار يوم الصحة العالمي  -    
  تنظيم محاضرات خاصة ومناقشات في المحافل الصحية والنقابات  -    
  عرض مواد الفيديو لوضعها في غرف الانتظار في الأماكن العامة، بما في ذلك المستشفيات والعيادات لزيادة الوعي  -    
  تشجيع المنظمات غير الحكومية على المشاركة في الأحداث  -    
طلب الزعماء الدينيين في المساجد والكنائس لتكريس الخطب خلال الأسبوع الأول من نيسان/أبريل 2013 حول موضوع تعزيز  -    

  الصحة ونمط الحياة لمنع الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض غير السارية
  تشجيع وسائل الإعلام المحلية على المشاركة في تعزيز حملة يوم الصحة العالمي  -    
الدعوة مع وزارة التربية والتعليم لتخصيص ما لا يقل عن ساعة واحدة يوميا في جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية،  -    

والمدارس الطبية على وجه الخصوص، خلال الأسبوع الممتد من يوم الصحة العالمي للحديث عن جوانب الوقاية والسيطرة على
ارتفاع ضغط الدم والأمراض غير السارية وعوامل الخطر، مثل تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي وإهمال النشاط البدني؛

  ويمكن ترتيب عقد المؤتمرات بالفيديو لهذا الغرض للربط مع سائر المحافظات.
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