
     

Światowy Dzień Zdrowia obchodzimy co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania 

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń  

w świecie zdrowia publicznego. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy 

zdrowotne społeczeństw na całym świecie. W tym roku podobnie jak i w ubiegłym, święto 

ma szczególny charakter, albowiem  pracownicy służby zdrowia na całym świecie walczą 

z pandemią koronawirusa, która stała się najważniejszą kwestią w obszarze zdrowia 

publicznego. Ponadto każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia 

poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy  obszar problemów  

w obszarze zdrowia publicznego na świecie.  

            

W 2021 roku hasło, które przyświeca  Światowemu Dniu Zdrowia brzmi 

 Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata. 

7 kwietnia rusza nowa kampania na rzecz budowania sprawiedliwszego i zdrowszego 

świata.  COVID -19 podkreślił, że nasz świat jest nierówny. Niektórzy ludzie są w stanie 

żyć zdrowiej i mieć lepszy dostęp do usług zdrowotnych niż inni - w całości ze względu na 

warunki, w których się rodzą, rosną, żyją, pracują i starzeją się. Na całym świecie niektóre 

grupy mają gorsze warunki mieszkaniowe i wykształcenie, mniejsze możliwości 

zatrudnienia, doświadczają większej nierówności płci i mają niewielki lub żaden dostęp do 

bezpiecznych środowisk, czystej wody i powietrza, bezpieczeństwa żywnościowego i 

usług zdrowotnych. Prowadzi to do niepotrzebnego cierpienia, choroby, których można 

uniknąć i przedwczesnej śmierci. I szkodzi naszym społeczeństwom i gospodarkom.  

COVID-19 mocno uderzył we wszystkie kraje, ale jego wpływ był najostrzejszy dla tych  

społeczności, które były już narażone, które są bardziej narażone na chorobę, rzadziej 

mają dostęp do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej i częściej odczuwają negatywne 

konsekwencje w wyniku środków wdrożonych w celu powstrzymania pandemii. 

 

               W tym miejscu również społeczność Przedszkola nr 4 Biały konik chce  

podziękować i oddać hołd; lekarzom,  pielęgniarkom, ratownikom,  kierowcom karetek, 

laborantom i całemu personelowi  medycznemu, dedykując prace plastyczne „Laurka dla 

SŁUŻBY ZDROWIA”. 

           W obecnej sytuacji słowa Arthura Schopenhaura ,,Choć zdrowie nie jest na 

pewno wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym” nabierają szczególnego 

znaczenia. W tym okresie powinniśmy dbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i 

psychiczne.  Obecna sytuacja epidemiczna oraz związane z tym zmiany w funkcjonowaniu  

społecznym mogą znacząco wpływać na nasze samopoczucie, wywołując niepokój oraz 



lęk. W tym okresie powinniśmy dbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i niezwykle 

ważne zdrowie psychiczne. 

Więcej informacji na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):                                                            

www.who.int/campaigns/world-health-day/2021, 
 
www.who.int/news/item/06-04-2021-who-urges-countries-to-build-a-fairer-healthier-world-         
post-covid-19 

 

Strony, który warto odwiedzić: 

10 rad dla wszystkich jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii - Koronawirus: 

informacje i zalecenia - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

 

Bezpieczni w trakcie pandemii - cykl filmów NFZ \ O szpitalu \ Aktualności \ Szpital 

Bródnowski (brodnowski.pl) - cykl filmów 

  

Krótki film o koronawirusie dla dzieci - video explainer by DINKSY - YouTube - 

koronawirus film dla dzieci 

 

  

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2021
http://www.who.int/news/item/06-04-2021-who-urges-countries-to-build-a-fairer-healthier-world-%20%20%20%20%20%20%20%20%20post-covid-19
http://www.who.int/news/item/06-04-2021-who-urges-countries-to-build-a-fairer-healthier-world-%20%20%20%20%20%20%20%20%20post-covid-19
https://www.gov.pl/web/koronawirus/10-rad-dla-wszystkich-jak-chronic-zdrowie-psychiczne-podczas-epidemii
https://www.gov.pl/web/koronawirus/10-rad-dla-wszystkich-jak-chronic-zdrowie-psychiczne-podczas-epidemii
http://brodnowski.pl/o-szpitalu/aktualnosci/bezpieczni-w-trakcie-pandemii---cykl-filmow-nfz,865.html
http://brodnowski.pl/o-szpitalu/aktualnosci/bezpieczni-w-trakcie-pandemii---cykl-filmow-nfz,865.html
https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM

