Правото на здраве

Международна Здравна Организация

Ела да се запознаеш
с моето семейство...

Правото на здраве е едно от
човешките права.

Заедно ще видим какво е
правото на здраве.

Всички имат човешки права, и
децата, и възрастните от целия
свят.

на път за
училище

Днес ще се забавляваме. Ще
поговорим за човешките права

.

Тъй като човешките права се
отнасят дo всичи ни, от всички
части на света, сме поканили наши
приятели от всички континенти.

Училище

Добре, сега след като
всички са тук, можем да
започваме.

Искам да приветствам
всички които са дошли от
толкова далеч, от Азия,
Африка, Америка и Европа.

Какво са
човешките
права?

Те ни казват това което
могат и това което не могат
да ни направят. Това което
би трябвало да се направи
за нас.

Много важен въпрос,
правителствата на
нашите държави..

Но кой се
ангажира с това?
... защото са подписали определни
юридически документи със сложни
имена като договори и спогодби.

Господине, слушал съм да се
говори за някаква спогодба за
правата на децата.

Аз също съм чувала за
една относно правата на
жените.

А няма ли някаква
спогодба срещу
дискриминацията?

Кой може да ми каже какво
е дискриминация?

Мисля, че е когато се
отнасят към теб по различен
начин... но зле..

Да, като едно момче от
моето училище, с което
никoй не иска да играе,
защото всички казват,
че е лудо...

Не би трябвало да се отхвърля, нито да
бъде обиждан никoй. Това момче трябва
да бъде уважавано, така както ти и аз.

Господине, аз също съм
виждал нещо подобно.

Разкажи на за това
което си видял.

Здравният служител на
селището ни разказа,
че моя съсед е заразен
с ХИВ...

Лекарят е трябвало да спази правото му
на лична тайна и не е трябвало да го
дискриминира заради това, че живее с
вируса на СПИН.

... той загуби работата
си и семейството му
беше отлъчено от
живота на селото.

И също така не трябва да се
дискриминира никoй заради
цвета на кожата му или
религията му.

И запомнете че жените и мъжете са
равни и не трябва да се дискириминира
никoй заради пола му.

Мъжете и жените имат
равни права през
целия си живот.
В такъв случай това означава, че
момчетата и момичетата имат еднакво
право да ходят на училище.

Училище

Да. И че жените и мъжете имат еднакво право
да решат дали искат да се омъжат/оженят и
също да изберат за кого.

Жените имат същите права като мъжете
да решат дали искат да имат деца...

...кога...
Някой ден?
Скоро ли?
Сега ли?

... и колко.

Да, но здравето зависи и
от много други неща...

Сега всички разбирате, че
недискриминирането и правото
на лична тайна са основата на
правото на здраве.

...и най-вече от
условията на живот.

Като например в моето
селище водата е мръсна
и често се разболяваме.

Правото на здраве означава също и
да се живее в здравословни
условия.

Ах, да... като например водата,
хранителните продукти и
жилището.

Това е чудесно, но ако се
разболея, тогава как ми помага
правото на здраве?

Правото на здраве
означава и че трябва да
бъде лесно да стигнеш до
здравните центрове...
Здравен
център

...и че този, който ви
обслужва трябва да се
отнася към вас с
нужното уважение.

...бля...бля
...бля...

Не забравяйте,
че може да
задавате
въпроси и да
очаквате
отговори.

Трябва да ги изслушате,
защото това, което ви се казва
е това което ще е най-добре за
вас.

Освен това вашето
правителство трябва да
подсигури здравните услуги
да бъдат достъпни за
всички.
Здравен център

Но това означава, че на
правителствата им струва
много пари правото на
Човешките права са
здраве.
най-важният приоритет,
когато трябва да се реши как да се
оползотворяват парите.

Правителствата трябва да
си сътрудничат с други
институции както в страната
така и в чужбина.

И богатите
правителства трябва
да помагат на
бедните.

Преди да излезете на почивката пробвайте тази
игра: определете дали е вярно или грешно
твърдението във всяко едно от квадратчетата.

Човешките
права са
само за
мъжете

Всички трябва да имат лесен достъп до
здравни услуги.

Човешките права са за всички без
дискриминация

Лош късмет, ако медицинските
услуги са далеч от там където
живееш.

Никога не трябва да задаваш въпроси на
лекаря и на медицинската сестра, защото
са много важни хора

Ако имаш някакъв въпрос задай го и трябва да
ти отговорят.

Това което ти обясняват е това което е найдоброто за теб.

Другите винаги знаят това
което е най-подходящо за
теб.

Както богатите така и бедните имат право на
здраве.

Здравен център

Правото на здраве е само за богатите.

Забавлявайте се в междучасието, но помнете:

Човешките права са за всички
мъже и жени, възрастни и деца
от целия свят.

Можете да научите повече за
човешките права в юридическите
документи.

Човешките права са
първостепенна отговорност
на вашето правителство.

Правителствата на
всички страни богати и
бедни, трябва да правят
всичко възможно чрез
средствата които имат и
да си помагат...

Здравните услуги
трябва да са достъпни
за всички.

... и по такъв
начин, че всички
да могат да се
наслаждават на
човешките права.

Отговори на играта

1.грешно
2.вярно
3.вярно
4.грешно
5.грешно
6.вярно
7.вярно
8.грешно
9.вярно
10.грешно

