AMAÇ
Dünya günlerinin ana amacı ilgili konuda toplumda farkındalık yaratmak, hastalara önemli ve etkili mesajlar vermek, devlet ve diğer
kurumları belli görevlere doğru yöneltmektir. Aynı günde düzenlenecek 1. ve 2. basamak hekim eğitimleriyle bu amaç güçlendirilir.
GÖREV ve SORUMLULUKLAR

ÇALIŞMA GRUBU
Kutlanacak günleri, tarihleri, işbirliği yapabileceği diğer uzmanlık derneklerini ve sponsor olabilecek kuruluşları en az 3 (üç) ay
öncesinden MYK’ya bildirir.

Sponsorlarla ön görüşmeler yaparak sözleşme taslağı hazırlar. Bu taslak en geç takip eden muhtemelen Ekim ayı içinde yapılacak olan
endüstri toplantısında MYK tarafından kesinleştirilir ve sponsorlar ile sözleşme imzalanır.









Basın Bildirisi
Sağlık Bakanlığına, Parlamento Sağlık Komisyonuna iletilecek öneri paketi ve gerekçeleri
Sloganlar
Hasta Eğitim Kitapçıkları, slayt setleri
(Varsa) Hekim Eğitim Kitapçıkları, slayt setleri
Gün için düşünülen eylem planı
İşbirliği yapılabilecek kuruluşlar ve sözleşme taslakları

MERKEZ YÖNETİM KURULU (MYK)
Çalışma grubunun hazırladığı dökümanları inceler, gerekli kaynakları sağlar, basılacak malzemeleri hazırlar. İşbirliği yapılacak
kuruluşlarla protokolleri imzalar. Çalışma Grubunun Parlamento, SB İlişkileri ve Basın Komitesiyle işbirliği yapması için koşulları sağlar.
Eylem planını netleştirir. Çalışma Grubuyla Şube ve İl Temsilciliklerine yazılacak yazıları hazırlar. Basılı malzemeyi şube ve illerdeki
ilgililere ulaştırır. MYK tüm bu hazırlıkları ve basılı malzemeyi en az 1 (bir) ay öncesinden şubelere ve il temsilcilerine iletir.

ŞUBE ve İL TEMSİLCİLİKLERİ
O ilde bulunan çalışma grubu üyeleriyle birlikte çalışırlar. Gerekirse çevre illerden çalışma grubu üyelerini davet edebilirler.







İlde Belediye, diğer gerekli kurum ve kuruluşlarla ile işbirliğiyle topluma ve hastalara yönelik aktiviteleri düzenlerler.
İl Sağlık Müdürlüğüyle İşbirliği halinde 1.basamakta çalışan hekimlere yönelik eğitim toplantıları yaparlar.
Uzmanlara yönelik eğitim toplantıları düzenlerler.
Yerel gazete, radyo ve televizyonlarda Çalışma Grubu ve MYK tarafından hazırlanmış olan duyuruyu topluma iletirler.
Toplantılar sonrası Geri Bildirim raporunu Çalışma Grubuna ve MYK’ya iletirler.

DÜNYA GÜNLERİ DÜZENLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI
ÇALIŞMA GRUBU





Topluma, hastalara, Yöneticilere verilecek mesajlar, basın bildirisi, sloganlar, afişler, eğitim materyalleri içeriği
Hangi kurumlarla işbirliği yapılacağı ve protokol taslakları
Gün veya hafta içinde eylem planları Çalışma Grubu tarafından hazırlanır.

En az 3 ay önce MYK ya sunulur.

MERKEZ YÖNETİM KURULU
MYK bu materyalleri içerik olarak onaylar, kurumlarla protokolleri onaylar, kurumlarla protokolleri imzalar, basılmasını ve dağıtılmasını
sağlar.

ŞUBE VE İL TEMSİLCİLİKLERİ
Protokoller çerçevesinde gerekli kurumlarla işbirliği yapar. Kendilerine ulaşan materyaller çerçevesinde şubede tüm aktiviteleri
düzenler.

DÜNYA GÜNLERİ
Tüberküloz Haftası: Ocağın ilk haftası
Dünya Tüberküloz Günü: 24 Mart
Kanser Haftası: Nisanın ilk haftası
Dünya Astım Günü: Mayısın ilk salısı
Dünya Sigarasızlık Günü:31 Mayıs
Dünya Akciğer Kanseri Ayı: Kasım
Dünya Zatürre Günü: 2 Kasım
Dünya Akciğer Kanseri Günü:17 Kasım
Dünya KOAH Günü:17 Kasım (2010),16 Kasım (2011)
Kadın ve Sigara Günü:21 Kasım
Zatürre Ölümlerini Önleme: Kasımın son haftası

