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Hrvatski savjet za zdravlje
Slobodan Lang, Danijela Štimac, Selma Šogorić
Zalaganje za zdravlje jedno je od područja najveće odgovornosti svakog hrvatskog čovjeka, zdravstvenog radnika, civilnih
udruga, politike i države.
Kroz cijelu povijest, hrvatski je narod čuvao i brani zdravlje, okoline, stanovništva, gradova, sela, obitelji i pojedinca.
Zalaganje, očuvanje, obnova, suradnja, znanje, učenje, organizacija, i solidarnost za zdravlje su ključne za razumijevanje
hrvatskih vrijednosti, morala i vjekovnog nastojanja u stvaranju društva a težnje za vlastitom državoma.
U tim ostvarenjima istaknuo se stari Dubrovnik, katolička crkva i posebno red franjevaca u Bosni i Hercegovini, nacionalni pokret
19. stoljeća, braća Radić i HSS, dr. Andrija Štampar i drugi.
Od osnivanja Republike Hrvatske, neprekidno i uporno u svim djelovima Hrvatske, bez obzira na rat i mir djeluje pokret „Zdravog
grada“ i Zdravih županija, koji je pokrenuo ljetnu školu u Motovunu, obišao i potakao zalaganje za zdravlje u svim županijama,
osnovao sajam zdravlja u Vinkovcima, uveo priznanje gradovima za zdravlje, predstavljao Hrvatsku u Europi i svijetu i obuhvatio
sve građane do Predsjednika Republike. U 21. stoljeću održan je I. hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja,
osnovan Hrvatski časopis za javno zdravstvo i obnovljeno Društvo za javno zdravstvo. Hrvatska je dobila državnog tajnika za
javno zdravstvo i uvela savjete za zdravlje u županijama.
Zdravlje je nerazdvojno od hrvatske slobode.
U današnjem vremenu i vremenu koje je pred nama stalno ćemo se susretati sa novim znanjima i mogućnostima unapređenja
zdravlja, ali i preprekama i opasnostima za zdravlje – prirodnim i društvenim. Na temelju iskustva iz dalje i bliže prošlosti, odgovrni
za sadašnjost i pripremajući se za budućnost, odlučili smo osnovati hrvatski Savjet za zdravlje.
Hrvatska danas i sutra treba savjet za zdravlje, koji će pratiti i poticati korištenje svjetskog znanja, djelovanje načina života,
gospodarstva, medija, zakonodavstva, organizacije, financiranja, zdravstvene slžbe, edukacije, istraživanja i međunarodne
suradnje u ostvarivanju prava i odgovornosti svakog i svih zajedno za zdravlje.
Hrvatsko društvo je odlučno, stručnjaci i civilno društvo spremni, a organizacija spremna za osnivanje nacionalnog savjeta za
zdravlje
Drugi hrvatski kongres će u plenarnom sastavu prihvatiti predložene kandidate i među njima izabrati članove savjeta.
Molimo da razmotrite dosadašnji rad, postignute rezultate, ljubav za Hrvatsku, osobnu hrabrost, upornost i odlučnost i predložite
kandidate za članove Savjeta.
Prijedlozi trebaju biti izneseni na jednoj kartici teksta, sa navedenim rezultatima i iskustvima iz prošlosti, sa ocjenom sposobnosti
za doprinos danas i sutra.
Pojedinačni prijedlozi trebaju biti izneseni na do jedne kartice teksta. Predlagač treba biti naveden.
Za članove Savjeta mogu se predlagati i prijatelji iz svijeta koji su doprinijeli i doprinose hrvatskom zdravlju.
Članovi savjeta mogu biti svi građani, bez obzira na dob, spol, nacionalnost, vjeru, struku, zdravstveno stanje, socijalni položaj ili
političko uvjerenje.
Bitno je vjerovanje i odgovornost za zdravlje.
Predložite kandidate Odboru kongresa.

