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Всесвітній день здоров’я – 2020.

Найцінніше, що є у людини – це його здоров’я. Завдяки гарному
самопочуттю та відсутності недугів, ми можемо самовіддано
працювати і активно відпочивати, займатися улюбленою справою,
реалізовувати свої захоплення, здібності, таланти і мрії…Якщо людина
хвора, їй не до радощів повсякденного життя… Нажаль, проблема
підвищення рівня захворюваності населення прогресує з кожним
роком… Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) взяла на себе
відповідальність за виправлення ситуації.
У 1948 році Всесвітня Асамблея Охорони Здоров’я започаткувала
Всесвітній день здоров’я, який відзначався 22 липня – день
ратифікації Статуту ВООЗ. З 1950 року
це міжнародне свято
щорічно відзначається 7 квітня – день створення ВООЗ та прийняття її
Статуту. Головна мета акцій і заходів цього Дня – привернення уваги
широкої громадськості
до питань і проблем збереження
здоров’я,профілактики захворювань, пропаганди здорового
способу життя.
Тематика заходів щороку змінюється. Темою першого свята було
питання боротьби з поліомієлітом, у різні роки обговорювалися
питання діабету, подолання депресії, безпека продуктів харчування,
вплив урбанізації на самопочуття та інші.
2020 рік проголошено
Міжнародним роком працівників
сестринських і акушерських служб. Він проходитиме під гаслом

«На підтримку медсестер и акушерок» і присвячується тій життє
важливій ролі, яку ці медпрацівники грають у наданні якісних послуг
охорони здоров’я і соціальної допомоги. Мета заходів з нагоди
цьогорічного Всесвітнього дня здоров’я: закликати людей всього світу
висловити медсестрам і акушеркам вдячність за їх труд і достойно
оцінити їх роль у наданні медичної допомоги; мобілізувати підтримку
середнім медпрацівникам, стимулювати активні дії та залучити
інвестиції для посилення кадрів молодших медичних спеціалістів з
медичною освітою, підвищити значущість і привабливість професії
медичної сестри і акушерки в системі охорони здоров’я.
Медсестри, акушерки, фельдшера, лаборанти складають більше
половини усіх кадрових ресурсів охорони здоров’я і забезпечують до
80% всієї роботи медичного закладу. В Україні налічується близько
300 000 медичних сестер (70-75% всього медичного кадрового
потенціалу), бракує ще біля 100 тисяч. Одна українська медсестра
обслуговує у середньому 30 пацієнтів, що у 3 рази більше за своїх
європейських колег (тобто працює одна за трьох). Медсеcтри і
акушерки супроводжують людину від народження і до останньої миті
життя, надають широкий спектр медичних послуг – від загального
укріплення здоров’я і профілактики захворювань
до лікування,
реабілітації та паліативної допомоги.
Особливо актуальними і гострими є питання підтримки медсестер і
акушерок в умовах пандемії нового коронавірусуCOVID-19, коли
основний тягар боротьби з цим небезпечним захворюванням лягає
саме на плечі середнього медичного персоналу.
Одним з головних заходів Всесвітнього дня здоров’я 2020 року має
бути Доповідь про стан сестринської справи у світі, що містить
загальну інформацію щодо кадрового забезпечення сестринських
служб і має сприяти науково обґрунтованому плануванню роботи з
оптимізації внеску цієї категорії медпрацівників у підвищення рівня
здоров’я та благополуччя усіх людей. Без професії медсестри і
акушерки важко уявити завтрашній
день, людству потрібні ще
мільйони і мільйони таких медпрацівників.
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