
ŚWIATOWY DZIEŃ 
ZDROWIA

7 kwietnia



Co ma na celu
Światowy Dzień
Zdrowia?
Jego celem jest zwrócenie bardzo dużej uwagi 

na zaniedbane problemy zdrowotne 

społeczeństw na całym świecie

Święto te obchodzone jest corocznie od 1950 

roku w dniu 7 kwietnia

W tym dniu obchodzona jest rocznica 

powstania WHO czyli Światowej Organizacji 

Zdrowia

Pierwsze oficjalne spotkanie WHO odbyło się 

w 1948



COROCZNE HASŁA
ŚWIATOWEGO DNI
A ZDROWIA W LATA

CH 2000-2013



◦ 2000 – Twoja bezpieczna krew ratuje życie

◦ 2001 – Zdrowie psychiczne: Nie odrzucaj, 

spróbuj pomóc 

◦ 2002 – Rusz się po zdrowie

◦ 2003 – Zdrowe środowisko dla dzieci

◦ 2004 – Bezpieczeństwo na drodze to nie 

przypadek

◦ 2005 – Niech każda matka i dziecko będą 

najważniejsi

◦ 2006 – poświęcony kryzysowi zasobów 

ludzkich w służbie zdrowia

◦ 2007 – Międzynarodowe 

bezpieczeństwo zdrowotne: Inwestować w 

zdrowie i budować bezpieczniejszą przyszłość 

◦ 2008 – Chrońmy zdrowie przed wpływem 

zmian klimatycznych 

◦ 2009 - Ratujmy życie! Bezpieczne szpitale w 

czasie katastrof!

◦ 2010 - Człowiek i miasto 

◦ 2011 - Oporność na antybiotyki

◦ 2012 – Starzenie się i zdrowie 

◦ 2013 - Nadciśnienie tętnicze



NAZWY COROCZNE RAPORTÓW ZDROWIA W 
LATACH 1995-2010



◦ 1995 - Likwidowanie różnic w dostępie do 

opieki zdrowotnej 

◦ 1996 - Zwalczanie chorób i wspomaganie 

rozwoju

◦ 1998 - Życie w 21. wieku: perspektywa 

globalna 

◦ 1999 - Jak osiągnąć różnicę w stanie zdrowia 

◦ 2000 - Systemy opieki zdrowotnej: poprawa 

skuteczności działania

◦ 2001 - Zdrowie psychiczne: nowe sposoby 

rozumienia i nowe nadzieje

◦ 2002 - Ograniczanie zagrożeń i promowanie 

zdrowego stylu życia 

◦ 2003 - Kształtowanie przyszłości

◦ 2004 - Zmieniając historię

◦ 2005 - Niech liczy się każda matka i każde 

dziecko

◦ 2007 - Bezpieczniejsza przyszłość -

bezpieczeństwo zdrowotne na świecie w 21. 

wieku 

◦ 2008 - Podstawowa opieka zdrowotna - teraz 

jeszcze bardziej aktualna

◦ 2010 - Finansowanie systemów zdrowotnych 

- ku pełnemu objęciu opieką zdrowotną



CO TO WŁAŚCIWIE JEST 
ZDROWE ODŻYWIANIE I DO 
CZEGO ONO NAM SŁUŻY



◦ Zdrowe

odżywianie

polega na

odpowiednim

dobieraniu

jedzenia by 

zmniejszyć

ryzyko

zachorowania na

choroby takie jak 

otyłość, cukrzyca, 

nowotwory czy

choroby serca.



* NA 
SZCZYCIE PIRAMIDY 

ZNAJDUJĄ 
SIE RZCZEY KTÓRE 
ZALECA SIE JAK 

NAJMNIEJ 
SPOŻYWAĆ



ZASADY ZDROWEGO ODŻYWIANIA



◦ Spożywać posiłki regularnie (4-5 posiłków 
co 3-4 godziny).

◦ Spożywać warzywa i owoce jak 
najczęściej, około połowy tego, co się je.

◦ Należy spożywać je w proporcji ¾ 
warzyw na ¼ owoców. Spożywać 
produkty zbożowe, szczególnie 
pełnoziarniste.

◦ Codziennie wypijać przynajmniej dwie 
duże szklanki mleka, jogurtu lub kefiru, co 
częściowo można zastąpić serem.

◦ Ograniczyć spożycie mięsa (zwłaszcza 
czerwonego i przetworzonych 
produktów, <0,5 kg/tydzień).

◦ Zastąpić mięso rybami, warzywami 
strączkowymi i jajami.

◦ Ograniczyć spożycie tłuszczu 
zwierzęcego, zastąpić go olejami 
roślinnymi.

◦ Unikać spożywania cukru i 
słodyczy, zastąpić je owocami i 
orzechami.

◦ Unikać dosalania potraw i produktów o 
dużej zawartości soli. Zastąpić sól ziołami.

◦ Wypijać przynajmniej 1,5 l wody 
dziennie. Unikać alkoholu.



ZASADY ZALECANE PRZEZ WHO



◦ Osiągnięcie odpowiedniego bilansu energetycznego i masy ciała 

◦ Ograniczenie spożycia tłuszczów jako źródła energii, zastąpienie tłuszczów nasyconych 

tłuszczami nienasyconymi oraz eliminacja kwasów tłuszczów trans 

◦ Zwiększenie spożycia warzyw i owoców, roślin strączkowych, produktów pełnoziarnistych, 

orzechów

◦ Ograniczenie spożycia cukrów prostych, których głównym źródłem powinny być owoce 

(świeże, w mniejszej ilości suszone) 

◦ Zmniejszenie spożycia soli do 5 gramów dziennie ze wszystkich źródeł, co odpowiada jednej 

płaskiej łyżeczce (lub 2 gramy sodu)



POWIĄZANE ŚWIĘTA



◦ Za czasów PRL-u (w latach 1973-2001), 

obchodzono ten dzień, jako Dzień Pracownika 

Służby Zdrowia w pierwszą niedzielę po 7 

kwietnia. Obecnie (pod tą samą nazwą) 

obchodzony jest razem ze Światowym Dniem 

Zdrowia.

◦ Polscy pracownicy służby zdrowia świętują 

również w liturgiczne święto św. Łukasza 

Ewangelisty, patrona lekarzy, tj. 18 

października. 

◦ Święto Wojskowej Służby Zdrowia 

obchodzone jest 4 kwietnia.

◦ Światowa Federacja Zdrowia 

Psychicznego ustanowiła dzień 10 

października Światowym Dniem Zdrowia 

Psychicznego z inicjatywy sekretarza 

generalnego organizacji Richarda Huntera. 

Pierwsze obchody odbyły się w 1992 roku.



CO TO JEST SPORT I JAKIE
SĄ JEGO ZALETY DLA

OGRAZNIZMU?



Co to jest sport?

◦ Sport- wszelkie formy 

aktywności fizycznej, np. 

Bieganie, jazda na rowerze 

czy chodzenie

Rodzaje sportów:

◦ sport amatorski – aktywność fizyczna podejmowana 

dla wypoczynku, rozrywki i rekreacji - odnowy 

sił psychofizycznych,

◦ sport wyczynowy – forma działalności 

człowieka, podejmowana dobrowolnie w drodze rywalizacji 

dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych,

◦ sport profesjonalny – rodzaj sportu 

wyczynowego uprawianego w celach zarobkowych. W 

ramach rekreacji, rozumianej tu jako odrębne pojęcie, brak 

jest elementu rywalizacji. Różne realizowane w jej 

ramach czynności, poza pracą czy nauką, są wykonywane 

w miejscu zamieszkania czy pobytu, co różni ją z kolei 

od turystyki – podróży w celu poznawania świata i ludzi.



Zalety uprawiania sportu

1. zredukujesz stres, rozładujesz napięcie, oczyścisz umysł,

2. zaczniesz jaśniej myśleć, poprawi się Twoja koncentracja,

3. przestaniesz być ospały,

4. poprawi się Twój nastrój,

5. poczujesz przypływ energii. Czy nie jest to świetna 
motywacja do ćwiczeń? Na te efekty nie trzeba czekać 
miesiącami – są zauważalne i odczuwalne zaraz po 
zakończonym treningu. Długoterminowe zalety uprawiania 
sportu Nie możemy jednak nie wspomnieć także o 
długoterminowych skutkach uprawiania sportu. Jakie zalety 
aktywności fizycznej zauważysz już po kilku tygodniach?

6. Poprawę przemiany materii, a tym samym lepszą 
gospodarkę węglowodanową. Co to znaczy? W przyszłości 
będziesz mniej narażony na cukrzycę!

7. Obniżenie masy ciała. To jeden z najlepszych „skutków 
ubocznych” regularnego ruchu. Odchudzać może każdy rodzaj 
aktywności, od spacerów, przez grę w tenisa, po trening 
siłowy w klubie fitness.

8. Lepsze krążenie. To najważniejszy pozytywny wpływ sportu na 
zdrowie – potwierdzi to każdy lekarz, bo schorzenia serca i układu 
krwionośnego to poważne choroby, z którymi zmagają się Polacy. 
Ćwiczenia obniżają ciśnienie krwi i zmniejszają ryzyko chorób sercowo-
naczyniowych w przyszłości.

9. Sprawniej działający system immunologiczny. Sport po prostu 
zwiększa Twoją odporność na infekcje.

10. Poprawa wyglądu sylwetki, większa gibkość. Nie chodzi tylko o 
mniejszy obwód talii i uda, lecz też lepsze napięcie skóry i atrakcyjnie 
zarysowane mięśnie.

11. Siłę – skoro już przy mięśniach jesteśmy. Dźwiganie zakupów 
przestanie być wyzwaniem!

12. Wytrzymałość – zadyszka przy wchodzeniu na czwarte piętro? 
Nigdy więcej.

13. Szybkość – autobus mija Cię w drodze na przystanek? Zdążysz go 
dogonić.

14. Zwiększenie masy kostnej. Ćwiczenia, zwłaszcza siłowe, dosłownie 
budują kości. Dzięki nim zmniejszasz ryzyko zachorowania na 
osteoporozę.



KONIEC
Oksana Jakoniuk, 

Aleksandra Wasiluk 

klasa 8c


