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Światowy Dzień Zdrowia, 7 kwietnia 2021. Celem tego święta jest zwrócenie szczególnej 

uwagi na najbardziej istotne problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.  

 

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę 

powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat 

przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. 

Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których 

efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi. Hasła tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia to: 

,,Ratujmy życie ! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof ! Powszechne ubezpieczenie 

zdrowotne!” 

Na całym świecie niektóre grupy walczą o godne życie, mając do dyspozycji bardzo niskie 

dochody. Mają zdecydowanie gorsze warunki mieszkaniowe i wykształcenie, mniejsze 

możliwości zatrudnienia, doświadczają większej nierówności płci oraz mają ograniczony 

dostęp do bezpiecznego środowiska, czystej wody i powietrza i usług zdrowotnych. Wszystkie 

te nierówności prowadzą do niepotrzebnego cierpienia, możliwej do uniknięcia choroby i 

przedwczesnej śmierci. Ponadto szkodzi to naszym społeczeństwom i gospodarkom. 

 

Jest to zdecydowanie niesprawiedliwe. Można temu zapobiec! Dlatego WHO wzywa liderów 

do zapewnienia każdemu warunków życia i pracy, które będą sprzyjać zdrowiu. Jednocześnie 

wzywa się przywódców państw do monitorowania nierówności zdrowotnych i do zapewnienia 

wszystkim ludziom dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, w zależności od tego 

kiedy i gdzie ich potrzebują. 

 

COVID-19 bezwzględnie wpłynął na wszystkie kraje. Mimo to jego wpływ był najsilniejszy 

na te społeczności, które były już narażone. Społeczności, które rzadziej mają dostęp do 

wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej, częściej ponoszą negatywne tego skutki.  



COVID-19 ukazał i spotęgował nierówności zdrowotne. Na podstawie aktualnych analiz 

społeczno-ekonomicznych przewiduje się, że nierówności wzrosną w przyszłości, co będzie 

stanowiło dalsze zagrożenie dla równości w zdrowiu i prawa do zdrowia wszystkich osób. 

WHO w ramach Światowego Dnia Zdrowia w 2021 wzywa do podjęcia pilnych działań w celu 

rozwiązania problemu nierówności zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19 

i sprawiedliwej odbudowy struktur społecznościowych. 

 

 
Artykuł został stworzony na podstawie: 

- materiałów dostępnych na stronie WHO (https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2021), 

-informacji dot. Światowego Dnia Zdrowia, strony rządowe www.gov.pl. 
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