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EDITORIAL

Vážení čitatelia, milí priatelia. 

 Zamysleli  ste sa niekedy nad tým, koľko medzinárodných a svetových dní si 

každoročne pripomíname? Na ktoré významné medzinárodné dni ste si práve v tejto 

chvíli  spomenuli?  Medzinárodných  a  svetových  dní,  ktoré  si  pripomíname  aj  na 

Slovensku je naozaj mnoho, dokonca na jeden deň pripadá občas aj viac, ako len jedna 

významná  medzinárodná  či  svetová  udalosť.  Medzinárodné  a  svetové  dni  určuje  a 

vyhlasuje  Organizácia  spojených  národov  (OSN),  aby  nimi  vyjadrila  dôležitosť 

vybraných aspektov ľudského života a svetových dejín (napr. zdravie, choroby, ľudské 

práva, ochrana životného prostredia, atď.).  Cieľom je najmä zvyšovať povedomie ľudí 

v  spoločnosti  o  vybranej  téme  či  udalosti  a  zdôrazniť  význam  inštitúcii,  ktoré  sa 

vybraným  problémom,  či  aspektami  života  zaoberajú  a  aktívne  venujú.  Právo 

vyhlasovať  medzinárodné  dni  majú  aj  špecializované  agentúry OSN (napr.  WHO – 

Svetová  zdravotnícka  organizácia,  ILO  –  Medzinárodná  organizácia  práce,  FAO  – 

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo, UNICEF – Detský fond OSN, atď. ).  

 V  aktuálnom  čísle  časopisu  Verejné  zdravotníctvo  Vám  tentokrát 

prostredníctvom tematických článkov od ich autorov priblížime niektoré z významných 

svetových  dní  v  spojitosti  s  ochranou  a  podporou  verejného  zdravia.  24.  marec  – 

Svetový deň tuberkulózy (TBC) si pripomenieme v článku doc. Soloviča a kolektívu 

autorov, v ktorom sa dozviete aj o aktuálnej epidemiologickej situácii tohto prenosného 

infekčného ochorenia  v celosvetovom meradle,  ale  i  o  tom,  či  TBC aj  v súčasnosti 

predstavuje pre ľudstvo aktívnu reálnu hrozbu. 28. apríl – Svetový deň bezpečnosti a 

ochrany zdravia  pri  práci si  pripomenieme v článku o Medzinárodnej  organizácii 

práce (MOP), jej úlohách a vplyve na normotvornú činnosť v oblasti ochrany zdravia 

pri  práci  v  Slovenskej  republike.  Medzinárodná organizácia  práce  v júni  tohto roka 

oslavuje sto rokov od jej založenia.  1. august – Svetový deň na podporu dojčenia bol 

ustanovený  Svetovou  alianciou  na  podporu  dojčenia  (WABA),  Detským  fondom 

Organizácie  Spojených  národov  (UNICEF),  Svetovou  zdravotníckou  organizáciou 

(WHO) a pripomíname si ho od roku 1992. 
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Svetová aliancia na podporu dojčenia vyhlasuje každý rok prvý augustový týždeň za 

Svetový týždeň dojčenia  a  prvý októbrový týždeň  za  Európsky týždeň dojčenia. 

Cieľom  je  zdôrazňovať  aktuálny  význam  dojčenia  pre  celú  svetovú  komunitu  a 

sústrediť  pozornosť svetovej  verejnosti  na hlbšie poznanie významu dojčenia ako aj 

zvyšovanie úsilia o jeho uplatnenie. Ako je to s dojčením na Slovensku, či matky majú 

dostatočné skúsenosti alebo či sa im dostáva účinnej podpory a poradenstva k dojčeniu 

svojich detí (novorodencov) sa dozviete v článku autorky doktorandky Ing. Majerovej. 

Obsiahnuť rozsiahlu tematiku svetových dní s  mimoriadnym významom pre verejné 

zdravie nie je možné v jednom čísle časopisu, preto pevne verím, že už v niektorom z 

najbližších vydaní,  si opäť priblížime ďalšie z medzinárodných dní a pripravíme pre 

Vás zaujímavé a poučné čítanie. 

V mene redakcie prajem všetkým čitateľom krásne prežité leto bez ujmy na zdraví a 

teším  sa  na  Vás  v  najbližšom  vydaní  čísla  internetového  časopisu  Verejné 

zdravotníctvo.  

  za redakčný tím

  doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
                      mimoriadny profesor
      vedúca redaktorka internetového časopisu
                      Verejné zdravotníctvo
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