
Przeciętne trwanie życia w zdrowiua 
mężczyzn w 2011 r. (w latach) 

    Wektory to organizmy, któ-
re są przenosicielami patoge-
nów lub pasożytów. 

      Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. 
Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludności.  
W roku 2014 tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia są choroby przenoszone przez wektory. 

Czy wiesz, że: 

Światowy  Dzień  Zdrowia 

a Przeciętne trwanie życia w zdrowiu (Healthy Life Years-HLY) jest też nazy- 
wany wskaźnikiem oczekiwanej długości życia bez niepełnosprawności.  

7 kwietnia 2014 choroby wektorowe 

Urząd Statystyczny 
we Wrocławiu 

     Groźna choroba pasożytni-
cza – malaria w 2010 r.  pochło-
nęła ok. 660 tys. ofiar.    
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Źródło: dane Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO).  

     Rozpowszechnia się gorą-
czka denga – ponad 40% 
ludności na świecie (ok. 2,5 
mld ludzi) zagrożona jest tym 
wirusem. WHO szacuje, że  
każdego roku na świecie wys-
tępuje 50-100 mln  zachoro-
wań  na tę chorobę. 

     Do innych chorób przeno-
szonych przez wektory zali-
czamy m.in. Gorączkę Zacho-
dniego Nilu, chikungunyę, od-
kleszczowe zapalenie mózgu, 
czy boreliozę. 

Przeciętne trwanie życia w zdrowiua 
kobiet w 2011 r. (w latach) 



Łóżka w szpitalach  
na 10 tys. ludnościb w 2012 r.  

Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 

Więcej informacji można znaleźć w publikacjach US Wrocław dostępnych pod adresem: www.stat.gov.pl/wroc 

      „Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania 
zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, 
picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by 
się wolało nie robić.”  Mark Twain 
 

Zgony niemowląt na 1000 urodzeń 
żywych w 2011 r.  
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Lekarzea 
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Liczba ludności 
na 1 aptekę ogólnodostępnąb w 2012 r.  
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a Posiadający prawo wykonywania zawodu medycznego. b Stan w dniu 31 XII. 
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