
7.4. - Světový den zdraví 

Slogan pro rok 2020: Podpora zdravotních sester a porodních asistentek 

 

Na stránkách WHO je dostupná úplně první zpráva o stavu ošetřovatelství ve světě. Právě v tyto dny jsou zdravotní sestry a další zdravotničtí 

pracovníci v první linii boje s pandemií způsobenou virem COVID-19. Poskytují vysoce kvalitní, ohleduplné zacházení a péči pacientům. 

Bez nich by to v tyto dny nešlo. Po celém světě a i v České republice se zdravotnickému personálu děkuje pomocí písní, potlesků v rodinách, 

někdy i finanční sbírkou. Šijeme pro ně doma roušky a držíme jim palce v těchto časech. Světová zdravotnická organizace ale chce poukázat 

na to, že je nezbytné podpořit tuto skupinu také jinak. WHO a její partneři vydali řadu doporučení k posílení pracovní síly v ošetřovatelství a 

porodní asistenci. 

Podle jejich slov je toto nezbytné k dosažení národních a globálních cílů týkajících se zdravotního pokrytí, zdraví matek a dětí, zvládnutí 

infekčních i neinfekčních nemocí, včetně duševního zdraví. Je potřeba být připravení na mimořádné situace, jako je tato i v budoucnosti, 

umět rychle reagovat a dosáhnout bezpečnosti pacientů. 

Tady najdete pár doporučení pro všechny. 

 

1. Ukažte sestrám a porodním 
asistentkám své uznání za jejich práci a 
děkujte jim za to, co dělají, aby nás 
udrželi zdraví. 

1. Investujte do vzdělání a zaměstnání v 
oboru ošetřovatelství a porodní asistence. 
Protože je nezbytné, aby tato péče byla 
dostupná pro všechny. 
 

1. Ukažte svou úctu zdravotním sestrám a     
porodním asistentkám a dalším zdravotníkům. 

2. Vyzvěte místní politiky, aby udělali 
více pro podporu zdravotních sester a 
porodních asistentek, a aby investovali 
do plného využití jejich potenciálu 

2. Věnujte svou pozornost a vliv vedení 
ošetřovatelství a porodní asistenci. Díky 
tomu se služby také zlepší. 

2. Poslouchejte jejich názory a prozkoumejte 
jejich nápady. 

 3. Podnikněte kroky ke zlepšení 
shromažďování údajů o pracovní síle s 
cílem lépe zacílit zdroje a provádějte  
změny tam, kde jsou nejvíce potřeba. 

3. Zapojte sestry a porodní asistentky do 
rozhodování. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: https://www.who.int/news-room/campaigns/world-health-day/world-health-day-2020 
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