
Svetový deň zdravia 

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlasuje každoročne 7. apríl za „Svetový deň 
zdravia“ a vyberá každý rok určitý aktuálny zdravotný problém a nabáda ľudí zo všetkých 
vekových skupín a rôznych oblastí verejného života k zamysleniu sa nad touto 
problematikou.  

Hlavnou témou tohtoročného Svetového dňa zdravia je Starnutie a zdravie. 

Starnutie je prirodzený proces. Väčšinou  na tento proces pozeráme ako na nepríjemnú 
nevyhnutnosť. Je to len zlý uhol pohľadu. Starnutie je dar.  Treba si uvedomiť, že jeseň 
života sa nedá prežívať ako mladosť. Ak nezmeníme svoj životný štýl svojmu veku, tak 
starnutie nám bude na obtiaž.  Aj táto fáza života má svoje čaro.  
To čo bolo pre nás na začiatku života nevyhnutné, s vekom stráca dôležitosť a čo sa nám 
zdalo bezvýznamné, tak v seniorskom veku hrá pre nás dôležitú úlohu.  Zmenilo sa 
postavenie seniora v rodine. Deti odrástli a vyleteli z hniezda. To neznamená, že seniori 
v tejto rodine nemajú svoje miesto. Práve naopak.   
Ešte stále ich rodina potrebuje, lebo ešte stále môžu pomáhať zamestnaným deťom pri 
výchove vnúčat. Práve  v tomto veku môžu do mladých rodín prinášať pokoj, odovzdávať 
svoje skúsenosti vnúčatám. V súkromnom živote majú práve teraz viac času na duchovný 
život,  teraz je čas na ich záľuby (vychádzky, umenie, záhradka, ručné práce) , ktoré museli 
celý život odsúvať, pretože dôležité boli deti.  Majú čas vypočuť si svoje dospelé deti, ale aj 
navštíviť svojich priateľov.  
V pokoji si pripomenúť najkrajšie etapy svojho života.  
Každá životná etapa má svoje úlohy, svoju premenu, svoju krásu a pôvab, ale aj vlastné 
nebezpečenstva a choroby.  
Niektoré choroby vieme ovplyvniť, alebo sme ich získali počas života pri práci.  Iné sú 
choroby majú dedičné predpoklady zakódované v génoch.  Ani choroby nemusia 
obmedzovať našu duševnú slobodu.  Niektoré veci v živote sú nezmeniteľné, či budeme 
o tom hovoriť veľa alebo málo.  Dôležité je ako budeme zaobchádzať s tým nezmeniteľným.  
Tým že prijmeme situáciu v ktorej sme sa ocitli, veľa zmeníme vo vnímaní  kvality svojho 
života.  Ak nemôžeme zmeniť  náš zdravotný stav, zmeňme svoj postoj k tejto chorobe a to 
čo nám bolo na obtiaž,  nás prestane psychicky utláčať. 
Preto na svete žijú mladý starci  a starí mladíci. Práve  skupina „mladých starcov“ našli cesty, 
ako využiť opäť získanú slobodu. V tom veku sú teraz schopní robiť veci, ktoré si už dávno 
želali a neváhajú využiť svoju šancu.  
 
Krásni mladí ľudia sú hračkami prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela. 
                                                                                                                              J.W. Goethe    
 
Zdravie je jednou z najvýznamnejších ľudských hodnôt a tak by mal byť tento Svetový deň 
zdravia aj príležitosťou pre všetkých ľudí aby zintenzívnili v tento deň aktivity zamerané na 
zlepšenie svojho zdravia a viac sa o svoje zdravie zaujímali. Za úroveň svojho zdravia si 
zodpovedá totiž v rozhodujúcej miere každý sám. Preto treba klásť dôraz na prevenciu – 
predchádzanie ochoreniam a nie až na následné liečenie chorôb. 
Existuje samozrejme viacero foriem prevencie. Niekto prestáva fajčiť alebo sa rozhodne 
obmedziť konzumáciu alkoholu. Niekto sa začína „zdravšie stravovať“, iní sa naopak 
začínajú viac hýbať a cvičiť. Dôležité pri tom ostáva vedieť o svojom zdraví čo najviac 
informácií ako aj poznať formy zdravšieho spôsobu života, predovšetkým v oblasti zdravej 
výživy, pohybovej aktivity a zanechania fajčenia. 
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