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Всесвітній день боротьби з пневмонією

ЮНІСЕФ та ВООЗ визначають пневмонію першочерговою причиною
смертності дітей віком до 5 років. На сьогодні очікуваний показник
смертності дітей віком до 5 років згідно з уніфікованою базою даних ВООЗ
«Здоров'я для всіх» в Україні становить 12,11 на 1 тис. новонароджених,
тоді як у країнах Західної Європи він становить у середньому 4,53 на 1 тис.
новонароджених.
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Міжнародний день сліпих

Всесвітня організація охорони здоров'я призначила на 13 листопада. У цей
день в 1745 році народився Валентин Гаюї — французький педагог, який
заснував цілий ряд шкіл та підприємств для сліпих людей у Парижі та СанктПетербурзі. Він став першою людиною, яка створила подібні установи,
оскільки до 18 століття в світі не було жодної школи для сліпих. Але він
зробив їх навчання можливим завдяки спеціально придуманому рельєфнолінійному шрифту.
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Міжнародний день логопеда

Професійне свято представників однієї з найбільш важливих соціальних
професій.
Професія логопеда - досить важлива і цінна, особливо для підростаючого
покоління, адже тільки логопед може вирішити проблему із різними
порушеннями як усного, так і писемного мовлення. Корегуючи мовлення,
логопеди повертають людині розкіш людського спілкування, дають
можливість активно жити в суспільстві, успішно вчитися в школі.


Всесвітній день діабету

Кожного року Всесвітній день діабету має загальну ідею, тематику з метою
привернення уваги громадськості до певної проблеми, пов'язаної із діабетом
. Метою Всесвітнього дня боротьби з діабетом є підвищення
поінформованості про діабет – не тільки про кількість хворих на цукровий
діабет, але і про те, як можна запобігти розвитку цієї хвороби у багатьох
випадках.
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Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного
захворювання легень

Заснований Глобальною ініціативою по боротьбі проти хронічної
обструктивної хвороби легень і проводиться у всьому світі щорічно.
За оцінками ВООЗ, в даний час від цієї хвороби страждає вже більше 210
мільйонів чоловік, за прогнозами, до 2030 року ХОЗЛ може стати третьою
за значимістю причиною смерті в усьому світі.

