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60 lat WHO: chronologia najważniejszych wydarzeń 

w sferze zdrowia publicznego

Światowa Organizacja Zdrowia obchodzi w 2008 r. 60 rocznicę istnienia. Poniższa chronologia 

opisuje historię WHO i jej osiągnięcia w zakresie zdrowia publicznego w ciągu ostatnich 60 lat. 

1945:  Konferencja Narodów Zjednoczonych w San Francisco jednogłośnie zatwierdza 

utworzenie nowej, autonomicznej międzynarodowej organizacji zdrowia. 

1946:  Międzynarodowa Konferencja Zdrowia w Nowym Jorku ratyfi kuje Konstytucję 

Światowej Organizacji Zdrowia w lipcu. 

1947:  Powołanie służby informacji epidemiologicznej – automatycznej usługi 

odpowiedzi telefaksowej pozwalającej na śledzenie informacji na temat chorób 

wymienionych w Międzynarodowych Przepisach Sanitarnych (których nazwę 

zmieniono później na Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) i innych chorób 

zakaźnych o znaczeniu międzynarodowym. 

1948:  Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia wchodzi w życie w dniu 

7 kwietnia.

1948:  Opublikowanie międzynarodowej klasyfi kacji chorób – globalnego standardu 

zgłaszania i klasyfi kowania chorób, problemów zdrowotnych i zewnętrznych 

przyczyn schorzeń i obrażeń. 

1948:  Dr Brock Chisholm z Kanady zostaje wybrany pierwszym Dyrektorem 

Generalnym Światowej Organizacji Zdrowia. 

1950:  Światowe Zgromadzenie Zdrowia ogłasza 7 kwietnia Światowym Dniem 

Zdrowia. 

1950:  Rozpoczynają się masowe szczepienia szczepionką BCG, chroniące dzieci przed 

gruźlicą. 

1952:  Wprowadzenie globalnego programu zwalczania malinicy we współpracy 

z UNICEF. Dzięki programowi poddano leczeniu 300 milionów osób 

w 50 krajach, zmniejszając globalny poziom zachorowań o ponad 95%. 

1953:  Dr Marcolino Gomes Candau z Brazylii zostaje wybrany drugim Dyrektorem 

Generalnym Światowej Organizacji Zdrowia. 

1955:  Wprowadzenie programu eradykacji malarii. Jego cel został zmodyfi kowany 

w 1969 r. Programy eradykacji były kolejno przekształcane w programy kontroli. 
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1958:  Światowe Zgromadzenie Zdrowia wprowadza program eradykacji ospy. 

1963:  Licencja na doustną szczepionkę przeciwko poliomyelitis. Wykazano, że 

szczepionka powstrzymuje przenoszenie się dzikiego wirusa polio. 

1965:  Publikacja pierwszego raportu na temat cukrzycy. Do roku 2000 na chorobę 

tę chorowało 171 milionów ludzi na całym świecie i ta liczba prawdopodobnie 

zwiększy się przynajmniej do 366 milionów do roku 2030. 

1966:  Inauguracja siedziby Światowej Organizacji Zdrowia. 

1969:  Międzynarodowe Przepisy Sanitarne, zatwierdzone w 1951 r., otrzymują nazwę 

Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne i obejmują w szczególności cholerę, 

dżumę, ospę i żółtą gorączkę. 

1972:  Aby zapewnić powszechność stosowania szczepionki przeciwko poliomyelitis, 

jej wynalazca, doktor Albert Sabin przekazuje prawa do szczepionki Światowej 

Organizacji Zdrowia. 

1973:  Dr Halfdan T. Mahler z Danii zostaje wybrany trzecim Dyrektorem Generalnym 

Światowej Organizacji Zdrowia. 

1974:  Wprowadzenie rozszerzonego programu szczepień. Szczepienia pozwalają dziś 

uratować 2,5 mln dzieci rocznie. 

1974:  Wprowadzenie programu kontroli onchocerkozy we współpracy z Bankiem 

Światowym, Programem Rozwojowym Narodów Zjednoczonych i Organizacji 

Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). 

1975:  Stworzenie Specjalnego Programu Badań i Szkolenia w Dziedzinie Chorób 

Tropikalnych, aby pomóc w koordynacji, wspierać i wpływać na światowe wysiłki 

mające na celu zwalczanie chorób zakaźnych, które w nieproporcjonalnym 

stopniu dotykają populacje biedne i marginalizowane. 

1976:  Wirus Ebola zostaje po raz pierwszy zidentyfi kowany w Zachodniej 

Prowincji Równikowej w Sudanie i w Zairze (obecnie znanym jako Republika 

Demokratyczna Konga).

1977:  Opublikowanie pierwszej listy leków podstawowych. Dziś lista liczy ponad 

340 leków, które pomagają w przypadku najważniejszych schorzeń globalnych, 

jak malaria, HIV/AIDS, gruźlica, schorzenia związane z rozrodczością i w coraz 

większym stopniu schorzenia przewlekłe, jak nowotwory i cukrzyca. 

1978:  Międzynarodowa Konferencja w Sprawie Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

w Ałma-Acie ustanawia cel historyczny: „Zdrowie dla wszystkich.”

1979:  Globalna komisja potwierdza eradykację ospy na całym świecie. 

1986:  Utworzenie Globalnego Programu ds. AIDS w celu stworzenia i koordynowania 

globalnej strategii zwalczania tej choroby. 
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1988:  Dr Hiroshi Nakajima z Japonii zostaje wybrany czwartym Dyrektorem 

Generalnym Światowej Organizacji Zdrowia.

1988:  Światowe Zgromadzenie Zdrowia ogłasza rezolucję w sprawie zakazu 

dyskryminacji chorych na AIDS. 

1988:  Stworzenie Globalnej Inicjatywy Eradykacji Poliomyelitis we współpracy z Rotary 

International, amerykańskimi Centrami Kontroli i Zapobiegania Chorobom oraz 

UNICEF. 

1991:  Światowe Zgromadzenie Zdrowia ogłasza rezolucję w sprawie eliminacji trądu. 

1995:  Stworzenie Międzynarodowej Komisji ds. Ogłoszenia Eradykacji Drakunkulozy.  

(Drakunkuloza to choroba powodowana przez Dracunculus medinensis.) 

1995:  Wprowadzenie strategii DOTS w celu kontroli gruźlicy, w ramach której 30 mln 

osób poddano leczeniu w programie podstawowej opieki zdrowotnej. 

1996:  Utworzenie UNAIDS z sześcioma fi nansującymi agencjami partnerskimi.

1998:  Dr Gro Harlem Brundtland z Norwegii zostaje wybrana piątym Dyrektorem 

Generalnym Światowej Organizacji Zdrowia. 

2000:  Wprowadzenie partnerstwa na rzecz zapobiegania gruźlicy, którego 

gospodarzem jest WHO. Obecnie obejmuje ponad 500 partnerów pracujących 

w celu zmniejszenia globalnego obciążenia gruźlicą poprzez zwiększenie 

dostępu do leczenia w ramach programów DOTS oraz zmierzenie się z takimi 

wyzwaniami, jak gruźlica/HIV i gruźlica lekooporna. 

2000:  Stworzenie Globalnej Sieci Ostrzeżeń o Epidemiach i Reakcji na Sytuacje 

Kryzysowe w celu wykrywania i zwalczania rozprzestrzeniania się epidemii 

na skalę międzynarodową. 

2000:  Stworzenie Komisji ds. Makroekonomii i Zdrowia w celu oceny wpływu zdrowia 

na rozwój. 

2000:  189 państw członkowskich Narodów Zjednoczonych jednogłośnie przyjmuje 

Deklarację Milenijną, która nakreśla Milenijne Cele Rozwoju. Trzy z ośmiu 

tych celów są związane bezpośrednio ze zdrowiem. 

2001:  Wprowadzenie Inicjatywy ws. Odry we współpracy z Amerykańskim 

Czerwonym Krzyżem, UNICEF i amerykańskimi Centrami Kontroli 

i Zapobiegania Chorobom. Do października 2007 r. liczba zgonów z powodu 

odry spadła o 68%. 

2003:  Dr LEE Jong-wook z Republiki Korei zostaje wybrany szóstym Dyrektorem 

Generalnym Światowej Organizacji Zdrowia. 

2003:  Wprowadzenie inicjatywy 3x5 wraz z UNAIDS, mającej na celu umożliwienie 

leczenia  HIV/AIDS trzem milionom osób do końca 2005 r.
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2003:  Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjmuje Konwencję Ramowa 

dla ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu – obecnie jeden 

z najgoręcej popieranych traktatów w historii Narodów Zjednoczonych. 

2003:  Zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS) jest po raz pierwszy 

rozpoznany, a następnie opanowany. WHO koordynowała międzynarodowe 

dochodzenie z wykorzystaniem Globalnej Sieci Ostrzeżeń i Reakcji na Sytuacje 

Kryzysowe oraz współpracowała ściśle z instytucjami ochrony zdrowia 

w dotkniętych zachorowaniami krajach. 

2003:  Utworzenie Komisji ds. Praw Własności Intelektualnej, Innowacji i Zdrowia 

Publicznego. 

2004:  Przyjęcie Strategii Globalnej ws. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia. 

2004:  Światowa Organizacja Zdrowia i jej partnerzy promują bezpieczeństwo 

na drogach pod hasłem „stop wypadkom.” 

2004:  Wykorzystanie po raz pierwszy Strategicznego Centrum Działań Zdrowotnych 

do pomocy w koordynacji usuwania skutków tsunami na Oceanie Indyjskim. 

2005:  Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjmuje zrewidowane Międzynarodowe 

Przepisy Zdrowotne, nowe ramy prawne przyjęte przez większość krajów, mające 

ograniczyć zagrożenie chorobami, które mogą szybko rozprzestrzeniać się 

między krajami. 

2005:  Powołanie Komisji ws. Społecznych Determinantów Zdrowia, mającej wspierać 

kraje i partnerów globalnych w sprawach zdrowotnych w identyfi kowaniu 

czynników społecznych prowadzących do złego stanu zdrowia i nierówności. 

2005:  Wprowadzenie Partnerstwa na Rzecz Zdrowia Matek, Noworodków i Dzieci 

w celu zapewnienia zdrowia wszystkim kobietom, noworodkom i dzieciom. 

2006:  Dr Margaret Chan z Chińskiej Republiki Ludowej zostaje wybrana siódmym 

Dyrektorem Generalnym Światowej Organizacji Zdrowia. 

2007:  Wchodzą w życie nowe Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (2005). 

2008:  Światowa Organizacja Zdrowia promuje ochronę zdrowia przed zmianami 

klimatycznymi, które stanowią coraz poważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa 

zdrowotnego.


