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1. WHO – World Health Organization 

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) została powołana 
do życia 7 kwietnia 1948 roku, kiedy to weszła w życie jej Konstytucja. Od tego czasu 
7 kwietnia obchodzimy jako Światowy Dzień Zdrowia. Obecnie Dyrektorem General-
nym WHO jest dr Margaret Chan, która pełni tę funkcje od roku 2007. 

Głównym celem WHO określonym w Konstytucji Organizacji jest osiągnięcie przez 
wszystkich ludzi możliwie najwyższego poziomu zdrowia. Ten cel jest realizowany 
przede wszystkim poprzez koordynację współpracy pomiędzy państwami, przygoto-
wywanie strategii polityk zdrowotnych, standardów oraz transferze technologii i infor-
macji w zakresie ochrony zdrowia. Wszystkie działania są ukierunkowane na wsparcie 
i pomoc państwom członkowskim, aby jak najdokładniej odpowiadały z jednej strony 
ich specyfi cznym wymaganiom i problemom, a z drugiej zapewniały bezpieczeństwo 
i poprawę zdrowia na całym świecie. 

Program WHO

WHO operuje w coraz bardziej złożonym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. 
Aby stawić czoła wynikającym z tej sytuacji wymaganiom, pod kierownictwem dr Mar-
garet Chan, WHO wypracowała w 2007 r. sześciopunktowy program działania. 

1. Promocja rozwoju

2. Wzmacnianie bezpieczeństwa zdrowotnego

3. Wzmacnianie systemów ochrony zdrowia

4. Wykorzystywanie badań, informacji i dowodów naukowych 

5. Poszerzenie współpracy partnerskiej

6. Poprawa wyników działania
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2. Europejskie Biuro Regionalne

Aby móc zajmować się konkretnymi problemami krajów członkowskich, WHO 
utworzyła sześć biur regionalnych, w tym Europejskie Biuro Regionalne. W skład ze-
społu Biura Regionalnego wchodzą specjaliści do spraw zdrowia publicznego, naukow-
cy, eksperci techniczni i fachowcy w innych dziedzinach, pracujący w Biurze Regio-
nalnym w Kopenhadze oraz w 5 ośrodkach subregionalnych i 29 biurach krajowych. 
Dyrektorem Regionalnym WHO na Europę jest od roku 2000 dr Marc Danzon.

Główna misją Światowej Organizacji Zdrowia w Europie jest służenie państwom 
członkowskim. We wrześniu 2000 roku, podczas Europejskiego Komitetu Regionalnego 
WHO, została przyjęta strategia „Dostosowanie usług do nowych potrzeb” (RC50/10 
Matching services to new needs). Była to odpowiedź na powtarzające się prośby państw 
członkowskich regionu europejskiego o skoncentrowanie działań na pracy w poszcze-
gólnych krajach, tak, aby zmierzały one do realizacji konkretnych potrzeb zdrowotnych 
i zwiększyły tym samym efektywność programów krajowych. 

Europejskie Biuro Regionalne WHO sformułowało cel Organizacji jako wspieranie 
państw w rozwijaniu ich własnej polityki zdrowotnej, systemów ochrony zdrowia i pro-
gramów zdrowia publicznego; zapobieganie i przezwyciężanie zagrożeń zdrowia; prze-
widywanie przyszłych wyzwań zdrowotnych i promowanie zdrowia publicznego. 

Światowa Organizacja Zdrowia zawsze posiadała zarówno mandat, jak i wiedzę, 
umiejętności oraz profesjonalistów, aby wspierać państwa w zakresie poprawy zdro-
wia. Przed rokiem 2000 główne działania WHO EURO były ukierunkowane na ogólne 
problemy zdrowotne regionu europejskiego, w przeciwieństwie do specyfi cznych pro-
blemów poszczególnych państw. Po przyjęciu Strategii, orientacja merytoryczna pro-
gramów i inicjatyw została przeniesiona z poziomu międzykrajowego na rzecz pilnych 
problemów zdrowotnych i potrzeb konkretnych państw.

Właśnie w tym kontekście koncentrowania działań w poszczególnych krajach po-
wstaje dokument, Dwuletnia Umowa o Współpracy (BCA – Biennial Collaborative 
Agreement), zawierany pomiędzy Regionalnym Biurem Światowej Organizacji Zdrowia 
dla Europy i Rządem Państwa Członkowskiego. BCA jest formalną, sygnowaną umową 
dotyczącą strategicznej współpracy pomiędzy Biurem Regionalnym WHO a Państwem 
Członkowskim zawieraną na okres dwóch lat. BCA identyfi kuje priorytety i preferencje 
zdrowotne kraju. Dokument powstaje etapami w miarę prowadzenia negocjacji, w któ-
rych uczestniczą władze państwowe odpowiedzialne za ochronę zdrowia oraz przedsta-
wiciele szczebla regionalnego i krajowego WHO.
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Poprawa jakości systemów zdrowotnych 
jako klucz do sukcesu

Obecnie wszystkie działania Organizacji są realizowane poprzez pryzmat systemów 
ochrony zdrowia. Za system ochrony zdrowia przyjmuje się wszystkie organizacje, insty-
tucje i zasoby, których podstawowym zadaniem jest podejmowanie działań skierowanych 
na poprawę, utrzymanie i odbudowę zdrowia. Dobre działanie czterech podstawowych 
funkcji systemów: przywództwo w zakresie zdrowia, stabilne fi nansowanie, zapewnienie 
odpowiednich zasobów (kadry profesjonalistów, sprzętu, technologii itp.) oraz dostar-
czanie świadczeń ma na celu przyczynienie się do trwałego osiągnięcia poprawy zdrowia 
całych populacji oraz do zwiększenie wrażliwości systemów ochrony zdrowia na nieme-
dyczne oczekiwania ludzi. Jest to przede wszystkim poszanowanie godności pacjenta, 
zapewnienie tajemnicy leczenia oraz poszanowanie autonomii decyzji pacjenta.
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3. Biuro krajowe WHO w Polsce

Biuro Krajowe WHO w Polsce otwarto w 1992 roku. Biura krajowe, kierowane przez 
szefów biur krajowych i korzystające ze wsparcia płynącego ze wszystkich szczebli WHO 
pełnią kluczową rolę w merytorycznej współpracy naszej organizacji z resortami zdrowia.

Rola biur krajowych polega na:
umożliwianiu WHO wspierania poszczególnych krajów w realizacji ich celów w za-
kresie zdrowia publicznego,
reagowaniu na napływające z kraju wnioski o pomoc w zakresie tworzenia zasad po-
lityki trwałego rozwoju systemu ochrony zdrowia
współpracy w działaniach dotyczących zdrowia publicznego na skalę globalną i re-
gionalną,
zapewnieniu koordynacji zasobów związanych z ochroną zdrowia publicznego i do-
stępności tych zasobów w sytuacjach kryzysowych w ramach współpracy
zarządzaniu i koordynowaniu działań WHO na terenie danego kraju.

$

$

$

$

$
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4. Polska w WHO

Polska stała się krajem członkowskim WHO 6 maja 1948 r. Od chwili przystąpienia 
do naszej organizacji Polska odgrywa aktywną rolę w pracach WHO, uczestnicząc w 
Światowych Zgromadzeniach na rzecz Zdrowia (World Health Assemblies), działaniach 
Komitetów Regionalnych i innych gremiów kierowniczych.

Wielu polskich specjalistów pracuje w WHO, na stanowiskach merytorycznych i ad-
ministracyjnych.

Członkostwo/udział przedstawicieli Polski w organach kierowniczych WHO na 
przestrzeni ostatnich lat:

Światowe Zgromadzenie Zdrowia

Członkostwo Polski w komitetach Zgromadzenia:
Komitet ds. Pełnomocnictw – 1993, 2000 i 2006 r.
Komitetu B – 1995 r. – Przewodniczącym Komitetu był Prof. Andrzej Wojtczak 
Komitet ds. Nominacji – 1999 r. 
Komitet Generalny – 2003 r.  

Rada Wykonawcza

Polska była członkiem:
od maja 1985 r. do maja 1988 r.,
od maja 1996 r. do maja 1999 r.

Komitet Regionalny

Polska była członkiem Stałego Komitetu Komitetu Regionalnego (Standing Committee 
of the Regional Committee) od września 1999 r. do września 2002 r. (Polskę reprezento-
wał dr Jacek Antoni Piątkiewicz, po którym funkcję przedstawiciela naszego kraju objął 
profesor Jerzy Szczerbań).
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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 zatwier-
dza utworzenie nowej, autonomicznej międzynarodowej organizacji zdrowia. 

1946: Międzynarodowa Konferencja Zdrowia w Nowym Jorku ratyfi kuje Konstytu-
cję Światowej Organizacji Zdrowia w lipcu. 

1947: Powołanie służby informacji epidemiologicznej – automatycznej usługi od-
powiedzi 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 kwiet-
nia.

 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 Gene-
ralnym Światowej Organizacji Zdrowia. 

1950: Światowe Zgromadzenie Zdrowia ogłasza 7 kwietnia Światowym Dniem Zdro-
wia. 

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. 
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1955: Wprowadzenie programu eradykacji malarii. Jego cel został zmodyfi kowany 
w  1969 r. Programy eradykacji były kolejno przekształcane w programy kon-
troli.

1958: Światowe Zgromadzenie Zdrowia wprowadza program eradykacji ospy. 

1963: Licencja na doustną szczepionkę przeciwko poliomyelitis. Wykazano, że szcze-
pionka 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 na-
zwę Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne i obejmują w szczególności chole-
rę, 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 General-
nym 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 wy-
siłki mające na celu zwalczanie chorób zakaźnych, które w nieproporcjonal-
nym 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 Demokra-
tyczna Konga).

1977: Opublikowanie pierwszej listy leków podstawowych. Dziś lista liczy ponad 
340 leków, które pomagają w przypadku najważniejszych schorzeń globalnych, 
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jak malaria, HIV/AIDS, gruźlica, schorzenia związane z rozrodczością i w co-
raz 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 koordynowa-
nia globalnej strategii zwalczania tej choroby. 

1988: Dr Hiroshi Nakajima z Japonii zostaje wybrany czwartym Dyrektorem Gene-
ralnym Światowej Organizacji Zdrowia.

1988: Światowe Zgromadzenie Zdrowia ogłasza rezolucję w sprawie zakazu dyskry-
minacji 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 trą-
du. 

1995: Stworzenie Międzynarodowej Komisji ds. Ogłoszenia Eradykacji Drakunkulo-
zy.  (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 gospoda-
rzem 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 wyzwania-
mi, jak gruźlica/HIV i gruźlica lekooporna. 

2000: Stworzenie Globalnej Sieci Ostrzeżeń o Epidemiach i Reakcji na Sytuacje Kry-
zysowe w celu wykrywania i zwalczania rozprzestrzeniania się epidemii na 
skalę międzynarodową. 
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2000: Stworzenie Komisji ds. Makroekonomii i Zdrowia w celu oceny wpływu zdro-
wia 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 Czer-
wonym Krzyżem, UNICEF i amerykańskimi Centrami Kontroli i Zapobiega-
nia 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.

2003: Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjmuje Konwencję Ramowa dla ograni-
czenia 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 Sytu-
acje 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, ma-
jące ograniczyć zagrożenie chorobami, które mogą szybko rozprzestrzeniać się 
między krajami. 
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2005: Powołanie Komisji ws. Społecznych Determinantów Zdrowia, mającej wspie-
rać 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 bezpieczeń-
stwa zdrowotnego.
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Polacy pracujący w WHO: 

AMBROZIAK, Dr Michał National Professional Offi  cer Warsaw, Poland

BARAŃSKI, Prof. Bogusław Scientist Copenhagen, Denmark

ENGEL, Ms Agata Administrative Associate Warsaw, Poland

FRONCZEK, Dr Olimpia Health Statistics Offi  cer New Delhi, India

GAERTNER-ABEBE, Mrs Alicja Finance/budget Assistant Geneva, Switzerland

GAŁĄZKA,  Prof. Artur Medical Offi  cer Geneva, Switzerland

GINALSKA, Mrs Anna Nurse Vientiane, Lao People’s 
Democratic Republic

GOŁĘBIOWSKI, Mr Henryk Systems Analyst Geneva, Switzerland

GRZEMSKA, Dr Malgorzata Medical Offi  cer Geneva, Switzerland

HOCH, Ms Stefania Nurse Senegal, Zaire, Cameron

JAKUBOWIAK, Dr Wieslaw Medical Offi  cer Moscow, Russian 
Federation

JEZIERSKA, Ms Barbara Nurse Tunisia

KALICIŃSKI, Dr Kajetan S. Medical Offi  cer Manila, Philippines

KALINOWSKI, Dr Zbigniew Technical Offi  cer Vientiane, Lao People’s 
Democratic Republic

KIERSKI, Dr Józef Medical Offi  cer Geneva, Switzerland

KIESZKOWSKA, Ms Stanisława Nurse Mali, Zaire

KOZIEL, Ms Anna National Professional Offi  cer Warsaw, Poland

KOZIŃSKI, Mr Juliusz Sanitary Engineer Islamabad, Pakistan

KRETOWICZ, Prof Janusz Medical Offi  cer New Delhi, India

KRÓL, Prof Jerzy Coordinator Geneva, Switzerland

KRZYSKO, Dr Rajmund Medical Offi  cer Alexandria, Egypt

KRZYŻANOWSKI, Dr Michał Head of Offi  ce Bonn, Germany

LEOWSKI, Prof. Jerzy Director Geneva, Switzerland

LEOWSKI, Dr Jerzy Jr Medical Offi  cer New Delhi, India

MAJSZYK, Mr Arkadiusz UNAIDS Country Coordinator Tashkent, Uzbekistan

MIŚKIEWICZ, Dr Paulina Head of Offi  ce Warsaw, Poland

MURRAY, Ms Sylwia Programme Offi  cer Geneva, Switzerland

OLAKOWSKI, Dr Tadeusz Medical Offi  cer Manila, Philippines

OPOLSKI, Dr Janusz Liaison Offi  cer Warsaw, Poland
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ORZESZYNA, Dr Stanislaw A. Medical Offi  cer Geneva, Switzerland

OSTROWSKA, Aurelia Administrative Associate Warsaw, Poland

PAJCHELSZYC, Ms Jadwiga Nurse Morocco

PAWŁOWSKI, Dr Zbigniew Coordinator Geneva, Switzerland

PILECKI, Dr Bohdan Management Offi  cer Kigali, Rwanda

RAROK, Ms Grazyna Hanna Administrative Associate Geneva, Switzerland

REHLIS, Dr Norbert Wojciech Medical Offi  cer Port Moresby, Papua New 
Guinea

RUSTANOWICZ, Mr Michal Regional Adviser Copenhagen, Denmark

SABBAT, Dr Jolanta Liaison Offi  cer Warsaw, Poland

SIKORA, Ms Maria Nurse Zaire

SZARKOWSKA, Dr Irena Project Manager Ulaanbaatar, Mongolia

SZCZERBAŃ, Prof. Jerzy Director Research Promotion 
and Development

Geneva, Switzerland

STAREGA, Dr Tomasz Tadeusz Technical Offi  cer Jakarta, Indonesia

STEFAŃSKA, Ms Halina Nurse Tunisia

SUDER-DAYAO, Ms Izabela Secretary Geneva, Switzerland

SZABO, Ms Sylwia Maria Communications Offi  cer Geneva, Switzerland

SZPALERSKA, Ms Weronika Administrative Associate Warsaw, Poland

SZUBA, Dr Tadeusz J. Procurement Offi  cer Geneva, Switzerland

ŚLUSARCZYK, Prof. Janusz Scientist New Delhi, India

TARKOWSKI, Prof. Stanislaw Director Environment and 
Health Division

Copenhagen, Denmark

TEMPOWSKI, Ms Joanna Scientist Geneva, Switzerland

TYSZKO, Mr Jacek External Relations Offi  cer Geneva, Switzerland

UZNAŃSKI, Dr Arkadiusz Medical Offi  cer Brazzaville, Congo

WIDY-WIRSKI, Dr Rosław Medical Offi  cer Geneva, Switzerland

WIECZOREK, Ms Jolanta Ewa Administrative Associate Warsaw, Poland

WIŚNIEWSKA, Ms Marianna Nurse Somalia

WOJTCZAK, Prof. Andrzej M. Director Kobe, Japan

WYSOCKI, Prof. Miroslaw Medical Offi  cer New Delhi, India

ZBONIKOWSKI, Dr Andrzej Liaison Offi  cer Warsaw, Poland 
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