
Światowy Dzień 
Zdrowia

7 kwietnia



7 kwietnia 2020 obchodzimy Światowy Dzień
Zdrowia. Data 7 kwietnia jest również datą
powstania w 1948 Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO). Celem tego święta jest 

zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej
istotne problemy zdrowotne społeczeństw na

świecie.



"Tylko w chorobie ceni się zdrowie"- mówi
jedno z popularnych haseł. 

Światowy Dzień Zdrowia jest więc najlepszą
okazją do tego, by zadbać o własny organizm.





Światowy Dzień Zdrowia rozpoczyna Miesiąc
Zdrowia oraz rok działań pod przewodnim

tematem. WHO organizuje międzynarodowe, 
regionalne i lokalne wydarzenia związane

z konkretnym tematem.



Wśród dotychczasowych haseł były m.in. :
- Wspieraj pielęgniarki i położne ( w 2020 r. )
- Zdrowie psychiczne. Nie odrzucaj, spróbuj

pomóc
- Rusz się po zdrowie

- Bezpieczeństwo na drodze to nie przypadek
- Człowiek i miasto

- Odporność na antybiotyki
- Bezpieczeństwo żywności

i wiele innych.



Dzięki takim kampaniom informacyjnym
wzrasta świadomość na temat konkretnych

zagrożeń i promuje się zachowania
prozdrowotne.



Każdego roku w dniu 7 kwietnia obchodzimy Światowy 
Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia - to 

święto wszystkich tych, którzy za swoje powołanie uznali 
niesienie pomocy drugiemu człowiekowi w trudnym 
czasie choroby. Prawie każdy z nas w mniejszym lub 
większym stopniu powierza swoje zdrowie lub życie 

lekarzom i pielęgniarkom.



Dzisiejsze święto ma szczególny charakter
w dobie pandemii.



Hasłem
przewodnim

tegorocznego
Dnia Zdrowia jest 

"Budujemy
bardziej

sprawiedliwy
i zdrowszy świat".



Nasz świat jest nierówny.
W ciągu ostatnich 50 lat ujawniło to ważne 

kwestie zdrowotne, takie jak zdrowie 
psychiczne, opieka nad matką i dzieckiem oraz 
zmiany klimatyczne. Obchody są naznaczone 
działaniami, które wykraczają poza sam dzień

i są okazją do skupienia uwagi całego świata na 
tych ważnych aspektach zdrowia na świecie.



W ostatnich latach kraje zachodniego Pacyfiku 
doświadczyły szybkiego wzrostu gospodarczego, 

migracji i urbanizacji. Stworzyło to możliwości 
lepszego życia dla wielu, ale pozostawiło innych w 
tyle. Pandemia COVID-19 podcięła niedawne zyski 

zdrowotne, popchnęła więcej ludzi w ubóstwo
i brak bezpieczeństwa żywnościowego, a także 

zwiększyła nierówności ze względu na płeć, 
społeczne i zdrowotne.



Jak podkreśliła to epidemia COVID-19, niektórzy ludzie są w stanie żyć 
zdrowiej i mają lepszy dostęp do usług zdrowotnych niż inni - całkowicie ze 

względu na warunki, w których się rodzą, rosną, żyją, pracują i starzeją się. Na 
całym świecie niektóre grupy walczą o związanie końca z końcem przy 
niewielkich dochodach dziennych, mają gorsze warunki mieszkaniowe

i wykształcenie, mniejsze możliwości zatrudnienia, doświadczają większej 
nierówności płci oraz mają ograniczony dostęp do bezpiecznego środowiska, 

czystej wody i powietrza, bezpieczeństwa żywnościowego i usług zdrowotnych 
lub nie mają go wcale. Prowadzi to do niepotrzebnego cierpienia, możliwej do 

uniknięcia choroby i przedwczesnej śmierci. 
I szkodzi naszym społeczeństwom i gospodarkom.



W tegorocznym Światowym Dniu Zdrowia wzywa się do 
podjęcia działań w celu wyeliminowania nierówności 

zdrowotnych w ramach całorocznej globalnej kampanii 
mającej na celu łączenie ludzi w celu budowania 

sprawiedliwszego i zdrowszego świata. Kampania podkreśla 
konstytucyjną zasadę WHO, zgodnie z którą „cieszenie się 
najwyższym osiągalnym standardem zdrowia jest jednym
z podstawowych praw każdego człowieka, bez względu na 
rasę, religię, przekonania polityczne, warunki ekonomiczne 

czy społeczne”.



Wspieraj zdrowie dla
wszystkich: nikt nie

jest bezpieczny, 
dopóki wszyscy nie
będą bezpieczni.


