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SVETOVNI DAN ZDRAVJA

• Svetovni dan zdravja obeležujemo vsako leto 7. aprila.

• Prvič ga je razglasila Svetovna zdravstvena organizacija
leta 1950.

• Vsako leto je v ospredju drugačna tema, v želji ozavestiti
kar največ ljudi.

• Na ta dan obeležujemo vsa področja zdravja (telesno, 
duševno, socialno in okoljsko), poklanjamo pa se tudi
vsem, ki delujejo na področju zdravstva.



ZDRAVJE

• “ Zdravje je največje bogastvo.“

• Ena izmed temeljnih človekovih pravic in 
vrednota, za katero si je vredno 
prizadevati.

• Zdravje je stanje telesnega, duševnega in 
socialnega blagostanja, in ne le odsotnost 
bolezni. 



SVETOVNI DAN ZDRAVJA 
– LETO 2011

• “Brez ukrepanja danes ni 
ozdravitve jutri. “

• Tema leta je bil problem 
odpornosti mikroorganizmov proti 
zdravilom.

• Nevarne bakterije so vedno bolj 
odporne na odkrita zdravila.

• Odpornost bakterij je posledica 
nepreudarne uporabe 
antobiotikov. 



SVETOVNI DAN 
ZDRAVJA – LETO 2014

• “Majhen ugriz - velika težava.“

• Pozornost je bila usmerjena na majhne
prenašalce nevarnih bolezni (komarje, 
klope, peščene muhe, uši in bolhe). 

• Klopi so v Sloveniji najnevarnejši
prenašalci bolezni.

• Leto 2013 je bilo obolelih za boreliozo
6938, obolelih za klopnim
menigoencefalitisom pa 310.



SVETOVNI DAN 
ZDRAVJA – LETO 2020
• Svetovni dan zdravja je letos posvečen

medicinskim sestram, zdravstvenim
tehnikom in babicam.

• V počastitev 200-letnice rojstva Florence 
Nightingale, utemeljiteljice sodobne
zdravstvene nege, je Svetovna
zdravstvena organizacija leto 2020 
razglasila za mednarodno leto
medicinskih sester in babic.



• Medicinske sestre, zdravstveni tehniki 
in babice predstavljajo dobro polovico 
celotnega zdravstvenega osebja po 
vsem svetu.

• Za šibke člane v družini oz. skupnosti 
so včasih pretežno skrbele ženske.

• Iz te prakse žensk se je razvil poklic 
medicinske sestre. 

• Organizirano učenje nege obolelih se 
je na stari celini pričelo nekje po letu 
500.

• Najbolj zaslužna za začetek moderne 
zdravstvene nege je Angležinja 
Florence Nightingale, humanistka in 
medicinska sestra v času Krimske 
vojne sredi 19. stoletja.



• Angela Boškin je prva šolana medicinska 
sestra v Sloveniji.

• Zaslužna je za ustanovitev prve 
posvetovalnice za matere in dojenčke v 
takratni novi državi. 

• V Sloveniji imamo danes že preko 21.000 
medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov 
in babic. 

• Vendar potrebe po njih še vedno 
naraščajo, še posebej po visoko 
izobraženih specialistih zdravstvene in 
babiške nege. Po številu medicinskih 
sester (brez zdravstvenih tehnikov in 
babic) na 100.000 prebivalcev je 
Slovenija šele na štirinajstem mestu od 
sedemnajstih primerjanih držav v EU.



• Medicinske sestre, zdravstveni tehniki in babice so eden izmed nosilnih stebrov skrbi za 
zdravje vseh starostnih skupin prebivalstva. 

• Kljub njihovi nepogrešljivosti v zdravstvu so pogosto spregledane in podcenjene. Zaradi 
vseh potreb, zlasti pa v kriznih razmerah, kakršne predstavlja aktualna pandemija 
COVID-19, so tudi preobremenjene.

• Medicinske sestre, zdravstveni tehniki in babice, ne glede na to, ali delujejo v kurativi ali 
preventivi, so te dni solidarno in nesebično v »prvih bojnih linijah« proti širjenju in v 
pomoč obolelim zaradi novega koronavirusa, za kar si zaslužijo vse priznanje.



KORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

• V Vuhanu na Kitajskem so decembra
2019 zaznali več primerov pljučnic. 

• Pri bolnikih so izključili številne običajne
povzročitelje pljučnic oz. respiratornih
okužb in potrdili okužbo z novim
koronavirusom. 

• Nov koronavirus so poimenovali SARS-
CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča, pa 
COVID-19.  

• Bolezen se kaže z vročino, kašljem in 
občutkom pomanjkanja zraka, kar je 
običajno za pljučnico.

• Bolezen se je v zelo kratkem času
razširila po vsem svetu.



SVETOVNI DAN 
ZDRAVJA
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