
  

Hasłem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia  2020 jest:  

„Wsparcie pielęgniarek i położnych”. 

 

                                                                       Save the Children/C. Dowsett  

Szanowni Państwo, 

tegorocznym tematem Światowego Dnia Zdrowia (World Health Day) 2020 jest docenienie 

pracy pielęgniarek i położnych.  

Jak informuje WHO,  w aspekcie aktualnej epidemii koronawirusa podkreślenie ich roli jest 

bardzo istotne.   

Dodatkowo WHO opublikuje raport o stanie pielęgniarstwa na świecie w 2020 r. (po raz 

pierwszy), w tym szereg zaleceń dotyczących wzmocnienia siły roboczej w zakresie 

pielęgniarstwa i położnictwa. 

Informacje o Światowym Dniu Zdrowia  dostępne są pod linkiem.: 

https://www.who.int/news-room/campaigns/world-health-day/world-health-day-2020 

 

Podjęcie działań (zamieszczenie informacji na stronie internetowej, przekazanie informacji do 

placówek) w ramach obchodów ŚDZ 2020  pozostaje do Państwa indywidualnego rozważenia.  

Temat może być realizowany w ciągu całego roku, mimo, że ŚDZ przypada 7 kwietnia. 

https://www.who.int/news-room/campaigns/world-health-day/world-health-day-2020


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 świecie. 

Każdego roku motyw przewodni poświęcony jest innej tematyce, która 

podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego. W 

bieżącym roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia (World Health 

Day) i zarazem hasłem tegorocznych obchodów jest: 

„Wsparcie pielęgniarek i położnych”. 

O czym jest Światowy Dzień Zdrowia? 

7 kwietnia 2020 r. Jest to dzień, w którym doceniamy pracę pielęgniarek i 

położnych oraz przypominamy światowym liderom o kluczowej roli, jaką 

odgrywają w utrzymaniu zdrowia na świecie. 

Pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia przodują w odpowiedzi na 

COVID-19 - zapewniając wysokiej jakości, pełne szacunku leczenie i opiekę, 

prowadząc dialog społeczności, aby odpowiedzieć na obawy i pytania, a w 

niektórych przypadkach gromadzić dane do badań klinicznych. Po prostu bez 

pielęgniarek nie byłoby odpowiedzi. 

W tym Międzynarodowym Roku Pielęgniarki i Położnej Światowy Dzień 

Zdrowia podkreśli aktualny status pielęgniarstwa na całym świecie. WHO i jej 

partnerzy wydadzą szereg zaleceń dotyczących wzmocnienia siły roboczej w 

zakresie pielęgniarstwa i położnictwa. 

Będzie to miało zasadnicze znaczenie, jeśli chcemy osiągnąć krajowe i globalne 

cele związane z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zdrowiem matki i 

dziecka, chorobami zakaźnymi i niezakaźnymi, w tym zdrowiem psychicznym, 

gotowością i reagowaniem na sytuacje kryzysowe, bezpieczeństwem pacjentów 

oraz dostarczaniem zintegrowanych, skoncentrowanych na ludziach działań - 

opieka między innymi. 

Wzywamy do waszego wsparcia w Światowym Dniu Zdrowia, aby zapewnić, że 

siła robocza w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa jest wystarczająco silna, 

aby zapewnić każdemu, wszędzie, potrzebną opiekę zdrowotną. 

Hasłem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia jest: wsparcie pielęgniarek 

i położnych. 

  

Raport o stanie pielęgniarstwa na świecie 2020 

W Światowym Dniu Zdrowia opublikowany zostanie  pierwszy w historii raport 

o stanie pielęgniarstwa na świecie w 2020 r. Raport zapewni globalny obraz siły 

roboczej w pielęgniarstwie i wesprze planowanie oparte na dowodach, w celu 



optymalizacji wkładu tej siły roboczej w poprawę zdrowia i samopoczucia. 

Raport ustali program gromadzenia danych, dialogu politycznego, badań i 

poparcia oraz inwestycji w pracowników służby zdrowia dla przyszłych pokoleń. 

Podobny raport na temat siły położnej zostanie opublikowany w 2021r. 

Wykaż pielęgniarkom i położnym wdzięczność za ich pracę i podziękuj im za to, 

co robią, aby zachować zdrowie. 

Wezwij lokalnych liderów, aby zrobili więcej, aby wesprzeć pielęgniarki i 

położne oraz dokonać inwestycji, które pozwolą im w pełni wykorzystać swój 

potencjał. 

Inwestuj w opiekę pielęgniarską i położniczą, aby powszechna opieka 

zdrowotna stała się rzeczywistością wszędzie. 

Wzmocnienie i przywiązanie większej uwagi do wpływu pielęgniarstwa i 

położnictwa przyczyni się  w rezultacie do poprawy opieki zdrowotnej. 

Podejmij kroki, aby usprawnić gromadzenie danych dotyczących siły roboczej, 

aby lepiej ukierunkować zasoby i wprowadzić zmiany tam, gdzie są one 

najbardziej potrzebne. 

Okazuj szacunek pielęgniarkom, położnym i innym pracownikom służby 

zdrowia. 

Słuchaj ich opinii i badaj ich pomysły. 

Zaangażuj pielęgniarki i położne w podejmowanie decyzji. 

  

Zaangażować się 
Dziękujemy pracownikom służby zdrowia lub ulubionej pielęgniarce / położnej 

Pielęgniarki, położne i wszyscy pracownicy służby zdrowia są na pierwszej linii 

COVID-19. Poświęć chwilę, aby im podziękować i okazać im swoje uznanie. 

Udostępniaj zdjęcia i filmy wideo pielęgniarek, położnych i innych 

pracowników służby zdrowia oraz pacjentów, wyjaśniając im, dlaczego ich 

praca jest niezbędna. Użyj #SupportNursesAndMidwives i # COVID19. 

Napisz do swoich przywódców 

Jeśli jesteś pielęgniarką / położną, podziel się swoimi obawami z osobami, które 

opracowują zasady, które mogą mieć znaczenie. 

Opracuj petycję 

Petycje to świetny sposób na wykazanie szerszego poparcia dla zmian. Zbierz 

podpisy, prześlij swoje żądanie władzom i opublikuj je tak szeroko, jak to 

możliwe. 

 



 


