Найбільшим скарбом на Землі
є діти

Діти – наше майбутнє! Вони своєю появою
приносять багато радості та щастя. Неможливо уявити
життя без дітей, без їхнього галасу, сміху, навіть, без
пустощів просто нереально!
Серед понад двох мільярдів дітей світу – 8
мільйонів – це маленькі українці. Кожен з них
народжується з правами на освіту, здоров’я і належну
медичну допомогу, право на ім’я та громадянство.

На жаль не завжди діти ростуть у відповідних умовах та отримують ту турботу, яка є
необхідною. Є діти, які позбавлені елементарних речей. Часто це залежить від того, де вони проживають.
Проте немає країни у світі, де є 100 відсотково вирішеним питання дитячої освіти, медичної допомоги,
дітей сиріт чи домашнього насильства над дітьми. Тому ООН оголосила 20 листопада всесвітнім днем
дитини, а також 20 листопада 1959 року прийняли «Декларацію прав дитини» В 1989 році, також 20
листопада всесвітнім співтовариством була прийнята «Конвенція прав дитини».

Всесвітній день дитини збігається з Міжнародним днем педіатра.
Саме дитячі лікарі з першої миті життя малюка починають дбати щоб
дитина росла здоровою.
Сучасна педітрія має на меті попередити захворювання, чи звести
до мінімуму наслідки вже існуючого. Педіатр консультує батьків з приводу
того, як виростити малюка максимально здоровим. Веде дитину аж до її
повноліття. Завдяки розвитку педіатричної науки і дитячої охорони здоров’я
різко знизилася дитяча смертність, значно зменшилася захворюваність та
летальність від окремих захворювань, поліпшився фізичний розвиток дітей,
майже повністю ліквідований поліомієліт, різко знизилася захворюваність
на інфекційні захворювання.
Ми зобов’язані дати дітям найкраще. Якою б розумною і
талановитою не була дитина, вона все ж потребує опіку, увагу, турботу,
любов, захист і постійну підтримку дорослих. Кому матусі довіряють свою
крихітку? Хто капризулі поставить градусник? Хто для кожної схвильованої
мами знайде потрібне слово? Звичайно – лікар – педіатр. Ось так ідуть по
життю рука об руку, і навіть свято відзначають в один день – лікар і дитина.
Зі святом Вас! Хай маленькі пацієнти завжди усміхаються Вам. Що
може бути прекрасніше дитячих посмішок, які дарують море позитивних
емоцій і радості!

Дякуємо за увагу!

