
SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA 

7. apríla 1948 vznikla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a odvtedy si tento deň 

pripomíname ako Svetový deň zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia každoročne 

vyhlasuje tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný.  

Tohoročnou témou je: „Budovanie spravodlivejšieho, zdravšieho sveta“  

WHO verí, že súčasný svet nie je miestom, kde sme si všetci rovný a pandémia COVID-19 to 

ešte viac odkryla. Niektorí ľudia žijú zdravšie a majú lepší prístup k zdravotníckej starostlivosti 

len na základe toho, kde sa narodia, vyrastajú, žijú, pracujú a starnú. 

Stále sú tu skupiny ľudí, ktoré majú nižšie príjmy, zlé podmienky na bývanie a vzdelanie, málo 

pracovných príležitostí, majú obmedzený alebo žiadny prístup k potravinám a zdravotníckej 

starostlivosti. A to vedie k rôznym chorobám alebo aj k predčasnej smrti. 

Tomu sa však dá rovnejšími podmienkami predísť. Kvalitná zdravotná starostlivosť má byť 

základ pre nás všetkých. Predovšetkým v čase pandémie je veľkou výhodou, že sa vieme dostať 

k zdravej strave, výživovým doplnkom, či si svojím zdravým životným štýlom pomôcť. Aj 

takéto maličkosti nám pomáhajú lepšie zvládať toto náročné obdobie. 

V rámci krajín boli choroby a úmrtia spôsobené COVID-19 vyššie medzi skupinami, ktoré čelia 

diskriminácii, chudobe, sociálnemu vylúčeniu a nepriaznivým každodenným životným a 

pracovným podmienkam. Odhaduje sa, že pandémia v minulom roku priviedla 119 až 124 

miliónov ľudí do extrémnej chudoby. Existujú presvedčivé dôkazy o tom, že sa v ňom zväčšili 

rodové rozdiely v zamestnanosti, pričom za posledných 12 mesiacov ženy opustili pracovnú 

silu vo väčšom počte ako muži. 

WHO preto vydáva 5 výziev na akciu: 

1. Urýchliť spravodlivý prístup k technológiám COVID-19 medzi krajinami 

Bezpečné a účinné vakcíny boli vyvinuté a schválené rekordnou rýchlosťou. Výzvou v 

súčasnosti je zabezpečiť, aby boli k dispozícii všetkým, ktorí ich potrebujú. Samotné 

vakcíny však COVID-19 neprekonajú. Osobné ochranné prostriedky (OOP), ako aj 

spoľahlivé diagnostické testy a lieky sú tiež nevyhnutné.  

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A1_zdravotn%C3%ADcka_organiz%C3%A1cia


2. Investovať do primárnej zdravotnej starostlivosti  

Najmenej polovici svetovej populácie stále chýba prístup k základným zdravotníckym 

službám; viac ako 800 miliónov ľudí minie najmenej 10% svojich príjmov domácnosti 

na zdravotnú starostlivosť. Vlády by mali splniť odporúčaný cieľ WHO, ktorým je 

ďalšie výdavky vo výške 1% HDP na primárnu zdravotnú starostlivosť. Dôkazy 

ukazujú, že podpora takejto starostlivosti prináša lepšie výsledky v oblasti zdravia, 

lepšiu spravodlivosť a efektivitu. 

3. Uprednostniť zdravie a sociálnu ochranu  

V mnohých krajinách socioekonomické dopady COVID-19 v dôsledku straty 

zamestnania, nárastu chudoby, prerušenia vzdelávania presiahli vplyv vírusu na verejné 

zdravie. Niektoré krajiny už zaviedli rozšírené systémy sociálnej ochrany na zmiernenie 

negatívnych dopadov. Bude nevyhnutné zabezpečiť, aby sa pomohlo tým, ktorí to 

najviac potrebujú, a aby sa znevýhodnené komunity zapojili do plánovania a 

implementácie programov. 

4. Budovať bezpečné a zdravé štvrte 

Prístup k zdravému bývaniu v bezpečných štvrtiach s adekvátnymi vzdelávacími a 

rekreačnými zariadeniami je kľúčom k dosiahnutiu zdravia pre všetkých. Medzitým je 

80 % svetovej populácie žijúcej v extrémnej chudobe na vidieku, ktorým chýbajú 

základné služby pitnej vody, základné hygienické služby. Bude dôležité zintenzívniť 

úsilie zamerané na oslovenie vidieckych komunít zdravotnými a inými základnými 

sociálnymi službami.  

5. Posilniť zdravotné informačné systémy 

Zvyšovanie dostupnosti včasných a kvalitných údajov, ktoré sú členené podľa pohlavia, 

bohatstva, vzdelania, etnickej príslušnosti, rasy, pohlavia a miesta bydliska, je kľúčom 

k vyriešeniu nerovností ak ich riešeniu. Zdravotný stav rôznych skupín je často 

maskovaný, keď sa používajú národné priemery. Navyše sú to najčastejšie tí, ktorí sú 

zraniteľní, chudobní alebo diskriminovaní, a je pravdepodobné, že v údajoch budú úplne 

chýbať. 

 

Preto si WHO na tento rok dáva záväzok zabezpečiť, aby ktokoľvek, kdekoľvek mohol 

uplatniť svoje právo na dobrú zdravotnú starostlivosť. 

 


