
7 – Април
Светски ден на

Здравјето

7 – Април
Светски ден на

Здравјето

Изработил: Трајков Андреј VIII – 2 одд.



 Светскиот ден на здравјето се одбележува на 7 април
секоја година а датумот е избран заради годишнината
од основањето на Светската здравствена организација.
На овој ден, секоја година, се става акцент на
здравствен глобален проблем на кој треба да се
работи.

 Светската здравствена организација приредува
меѓународни, регионални и месни настани со извесна
тематика која е важна за таа година.
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 Светскиот ден на здравјето е еден од осумте
здравствени денови во годината на СЗО,
заедно со Светски ден на борбата против
туберкулоза, Светската недела на
имунизацијата, Светскиот ден на борбата
против маларијата, Светскиот ден на
непушењето, Светскиот ден на
крводарителите, Светскиот ден на борбата
против хепатитот и Светскиот ден на борбата
против СИДА.
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2020  година е

Меѓународна година на
медицинските  сестри и акушерки



Клучни факти
 Како дел од силните мултидисциплинарни тимови за здравствена заштита

медицинските сестри и акушерките даваат значаен придонес во
исполнување на обврската превземена од Астана Декларацијата  за
примарна здравствена заштита  во 2018 година, обезбедувајќи грижа за
пациентите и грижа за населението во заедницата.

 На глобално ниво медицинските сестри и акушерки сочинуваат скоро 50%
од работната сила во здравството.

 Постои глобален недостиг на здравствени работници, особено медицински
сестри и акушерки, кои претставуваат повеќе од 50% од тековниот
недостиг кај здравствените работници.

 Најголем недостиг на медицински сестри и акушерки врз основа на
потребите има во Југоисточна Азија и Африка

 За сите земји да ја постигнат Целта на одржлив развој 3 за здравје и
благосостојба, СЗО проценува дека на светот ќе му бидат потребни
дополнителни 9 милиони медицински сестри и акушерки до 2030 година.
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 Медицинските сестри играат клучна улога во унапредување на здравјето,
спречување на болести и обезбедување на примарна грижа во заедницата. Тие
обезбедуваат грижа во итни случаи и ќе бидат клучни за постигнување на
универзална здравствена покриеност.

 Остварувањето на здравје за сите ќе зависи од тоа дали ќе има доволно
обучени и едуцирани како и поддржани медицински сестри и акушерки кои
примаат плата и признание сразмерно со услугите и квалитетот на грижа што
им ја даваат на пациентите.

 На глобално ниво, 70% од здравствената и социјалната работна сила се жени
споредено со 41% во сите сектори за вработување. Професиите медицинска
сестра и акушерка, претставуваат значителен дел од женска работна сила.

Медицинските сестри и акушерки честопати се први, а понекогаш и единствени
здравствени работници што луѓето ги гледаат, а квалитетот на нивната првична
проценка, грижа и третман е од витално значење. Тие исто така се дел од
нивната локална заедница, споделување на иста култура, познавање на јаки и
слаби страни како и ранливост на населението и се од голема полза при
испорачување на ефективни интервенции за задоволување на потребите на
пациентите, нивните семејства и заедниците.
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2020 меѓународна година на медицинска
сестра и акушерка високо квалитетна
здравствена заштита даваат
мултидисциплинарни тимови
со медицински сестри и акушерки и
нивните срца.


