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Λίγα λόγια για μας

Οι αρχές του WHA
➤ Εκπαίδευση. Το World Health Alphabetization είναι ένα

Γιατί υπάρχει η ανάγκη για τον αλφαβητισμό του
κόσμου για την υγεία;

εκπαιδευτικό πρόγραμμα παγκόσμιου αλφαβητισμού
υγείας, το οποία παρέχει βασικές γνώσεις υγείας στους
ανθρώπους όλου του κόσμου.

Η υγεία είναι η σημαντικότερη ανθρώπινη ανάγκη και η
προστασία της είναι το πιο βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.
‘Η τουλάχιστον, έτσι πιστεύουμε. Δυστυχώς όμως, αυτό
που κάνουν τα συστήματα υγείας απέχει κατά πολύ από
το να προστατεύουν αυτό το δικαίωμα.

➤ Διαδίκτυο. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα,

μεταμορφώνει ολόκληρη την υφήλιο σε μια αίθουσα
διδασκαλίας στην οποία Εσύ μπορείς να είσαι
ταυτόχρονα «μαθητής» και «καθηγητής». Πολύ σύντομα
μπορείς να συνεργαστείς με άλλους και να κατέχεις τον
ρόλο του «εκπαιδευτή υγείας» από οποιοδήποτε μέρος
και αν είσαι.

Τις τελευταίες δεκαετίες, τα συστήματα υγείας σε όλο τον
κόσμο έχουν γίνει θύματα συμφερόντων τα οποία
θεωρούν τις ανθρώπινες ασθένειες ως αγορές πολύεκατομμυρίων δολαρίων για τα πατενταρισμένα τους
φάρμακα. Αυτά τα συμφέροντα έχουν ένα όνομα:
φαρμακευτικό επενδυτικό ‘Εμπόριο με τις Ασθένειες’.
Μέσα
Μαζικής
Ενημέρωσης

Ιατρική

Πολιτική

➤ Μη κερδοσκοπικό. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα WHA

είναι μια υπηρεσία για την ανθρωπότητα. Παρέχεται
δωρεάν και είναι αυστηρά μη κερδοσκοπικό.
➤ Για όλους. Μπορείς να συμμετέχεις σε αυτό το

Έρευνα

πρόγραμμα από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
Μπορείς να αποστείλεις ηλεκτρονικά το πρόγραμμα
WHA, να το κατεβάσεις, να το μεταφράσεις στη δική σου
γλώσσα, να μεταφέρεις αυτή τη γνώση στην οικογένειά
σου, τους φίλους σου, την τάξη σου, τους συναδέλφους
σου ή τους συμπολίτες σου όπου κι αν ζεις.

Επενδύσεις

Αγωνιζόμενοι για την προστασία του πιο βασικού ανθρώπινου δικαιώματος: την υγεία!
Γίνε μέρος αυτής της διεθνούς
πρόκλησης!

➤ Μπορείς. Αυτό το πρόγραμμα αφορά τη Δική Σου υγεία

και το Δικό Σου μέλλον. Μόνο ΕΣΥ μπορείς να κάνεις τη
διαφορά.

Φαρμακευτική
Βιομηχανία

Η προϋπόθεση για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το
δόλιο επιχειρηματικό μοντέλο, είναι ο αναλφαβητισμός
εκατομμυρίων ανθρώπων σε θέματα υγείας, π.χ. η έλλειψη γνώσης σχετικά με τις βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και τις πιο θεμελιώδεις προσεγγίσεις για
την επίτευξη της ανθρώπινης υγείας και θεραπείας.
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Ασθενείς

Η ιστοσελίδα μας:

www.wha-www.org
Dr. Rath Health Foundation
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Η ιστορική πρόκληση –
επιλογή δική μας
Αντικρίζοντας το γεγονός, ότι εξακολουθούν να υφίστανται
ασθένειες όπως καρδιοπάθειες, καρκίνος κοκ και ότι η
ανθρώπινη υγεία αλλά και οι διεθνείς οικονομίες έχουν
πλέον υποδουλωθεί, βρισκόμαστε τώρα στο σημείο που
πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση.
Είτε:
➤ Παραμένουμε αδιάφοροι και αποδεχόμαστε την
κατάσταση, ελπίζοντας πως ίσως μια μέρα αλλάξει ’Η
➤ Ενεργούμε με βάση τη γνώση αυτού του
προγράμματος, αντιμετωπίζουμε την ιστορική αυτή
πρόκληση του World Health Alphabetization και
τερματίζουμε τον αναλφαβητισμό σε θέματα υγείας
μια για πάντα.

Γίνε ενεργό μέλος –
Επιμόρφωσε τον εαυτό σου
Ο μόνος τρόπος να τερματίσεις τον αναλφαβητισμό στα
θέματα υγείας στη δική σου ζωή αλλά και των
επακόλουθων γενεών, είναι να αγωνιστείς γι’ αυτό και
να γίνει ένας εκπαιδευτής υγείας ο ίδιος. Αυτός είναι
άλλωστε ο σκοπός του διαδικτυακού-προγράμματος
WHA.

3. Μάθε πώς η Κυτταρική Ιατρική αποτελεί τον θεμέλιο
λίθο για μια αποτελεσματική, ασφαλή και προσιτή
υγειονομική περίθαλψη και πώς διαφυλάσσει το
γεγονός ότι οι πιο κοινές ασθένειες του σήμερα
μπορούν να μην είναι καν γνωστές στις γενιές του
μέλλοντος.
4. Μάθε ότι το κατεστημένο – η πολύ-εκατομμυρίων
δολαρίων φαρμακευτική επενδυτική επιχείρηση – είναι
ικανή να κάνει τα πάντα για να δυσφημίσει αυτές τις
σημαντικές πληροφορίες και να παρεμποδίσει την
διάδοσή τους.

Μοιραστείτε τη γνώση σας
Με τη διάδοση έγκυρων επιστημονικών πληροφοριών
υγείας, σημαίνει ότι συμβάλλετε στην επιμόρφωση των
γύρω σας:

Άνθρωποι από την
κοινότητα
σου

Οι
συνάδελφοί
σου

Η
οικογένεια
σου

Εσύ

Οι
συμμαθητές
σου

Οι
φίλοι σου

2. Κατάλαβε γιατί η χρόνια έλλειψη μικροθρεπτικών
είναι η πιο κοινή αιτία των καρδιοπαθειών, του
καρκίνου, και των πλείστων κοινών ασθενειών
σήμερα
Dr. Rath Health Foundation

1. Τερματισμός αιώνων αναλφαβητισμού σε θέματα
υγείας με την παροχή βασικών γνώσεων όσο αφορά τη
δομή και τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, όπως
επίσης και την κυτταρική προέλευση των ασθενειών.
2. Προώθηση σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τα
μικροθρεπτικά και επιστημονικά τεκμηριωμένες
φυσικές προσεγγίσεις υγείας που θέτουν τη βάση για
μια αποτελεσματική, ασφαλή και προσιτή υγειονομική
περίθαλψη.
3. Η συγκρότηση μιας νέας δομής του συστήματος
υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο να βασίζεται στην
κοινότητα και να εστιάζεται στην πρόληψη και εξάλειψη
των ασθενειών.
4. Ανάπτυξη νέων επαγγελμάτων όπως εκπαιδευτών
υγείας και συμβούλων υγείας, τα οποία να στηρίζονται
σε επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις φυσικής
υγείας.
5. Να τερματιστεί το μονοπώλιο του φαρμακευτικού
επενδυτικού ‘Εμπορίου με τις Ασθένειες’ και να
αντικατασταθεί με ένα νέο σύστημα υγείας το οποίο να
εστιάζεται στους ανθρώπους και τους ασθενείς και να
οργανώνεται από τον κόσμο και για τον κόσμο.

Οι
διαδικτυακές σου
επαφές

Οι
διαδικτυακοί σου
φίλοι

Λάβε το δίπλωμα Εκπαιδευτή
Υγείας WHA
1. Μάθε γιατί οι ασθένειες αναπτύσσονται στο επίπεδο
των κυττάρων και όχι των οργάνων.

Στόχοι του προγράμματος World Health
Alphabetization

Σε αναγνώριση της προσπάθειας σου να μεταφέρεις αυτές
τις σημαντικές πληροφορίες υγείας σε άλλους, μπορείς να
λάβεις επιπλέον διπλώματα. Το όλο σύστημα των
εκπαιδευτικών διπλωμάτων WHA συνδέεται με τον
συμβολισμό των αστέρων στο στρατό, όπου οι στρατηγοί
βραβεύονται με αστέρια για τα «επιτεύγματα» τους στην
μάχη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η αφαίρεση της
ζωής από τους ανθρώπους. Αντίθετα, στην εκστρατεία World
Health Alphabetization λαμβάνεις αστέρια σώζοντας ζωές.

Ένα καινούριο σύστημα υγείας το οποίο να εστιάζεται στην
πρόληψη, την μείωση και τελικά την εξάλειψη των
ασθενειών, πρέπει να ξεκινά με την εκπαίδευση του
κόσμου σε θέματα υγείας. Δεν είναι θέμα του «αν» αλλά
του «πότε» ξεκινούμε. Όσο περισσότερο παραμένουμε
αδιάφοροι σε αυτή την παγκόσμια πρόκληση και
αναβάλλουμε τη δική μας επιμόρφωση και των γύρω μας
σχετικά με τόσο θεμελιώδη ερωτήματα υγείας, τόσο
περισσότεροι άνθρωποι θα πληρώνουν το υπέρτατο
τίμημα αυτής της αδιαφορίας με τη ζωή τους.

