
Календар знаменних і пам’ятних дат медицини на 2021 рік 
 

2021 РІК ОГОЛОШЕНО РОКОМ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ 
  
4  лютого    
9 лютого         

Всесвітній день боротьби з раком 
Міжнародний день стоматологів 

2 березня                  Всесвітній день імунітету 
6 березня                  Всесвітній день глаукоми 
12 березня                Всесвітній день нирки 
22 березня                Всесвітній день води 
24 березня                Всесвітній день боротьби з туберкульозом 
7 квітня 
11 квітня                   

Всесвітній день здоров׳я 
Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона 

17 квітня 
22 квітня                  

День довкілля (3-я субота квітня) 
День Землі 

26 квітня                  30 річниця від дня аварії на ЧАЕС 
5 травня  
5 травня                   

Всесвітній день астми 
Всесвітній день акушерства 

8 травня                    Всесвітній день Червоного Хреста 
9 травня                   День матері (2-а неділя травня) 
12 травня                Міжнародний день медсестер 
14 травня                  Міжнародний день боротьби з гіпертонією 
15 травня                  День сім’ї 
19 травня                  День пам’яті жертв СНІДу 
19 травня  
25 травня                  

Всесвітній день боротьби з гепатитом 
Міжнародний день здорового травлення 

30 травня                  Всесвітній день боротьби проти астми і  алергії                          
31 травня                  Всесвітній день без тютюну 
1 червня                    Міжнародний день захисту дітей 
5 червня                    Всесвітній день охорони навколиш. середовища 
14 червня                  Всесвітній день донора 
20 червня                 День медичного працівника (3-я неділя червня) 
22 червня                   День жалоби і вшанування жертв війни 
26 червня                   Всесвітній день боротьби з наркоманією 
4 липня     
17 вересня                  

День судового експерта 
Всесвітній день безпеки пацієнтів 

18 вересня  
26 вересня               

День фармацевтичного працівника (3-я субота вересня) 
Всесвітній день серця (остання неділя вересня) 

30 вересня   
1 жовтня 
4 жовтня                                 

Всеукраїнський день бібліотек 
Міжнародний день громадян похилого віку 
Міжнародний день лікаря (1-й понеділок жовтня) 

10 жовтня                 Всесвітній день психічного здоров’я 
10 жовтня 
16 жовтня 

День працівників санітарно-епідем. служби (2-а неділя  жовтня) 
Всесвітній день здорового харчування 

29 жовтня День боротьби з інсультом 
14 листопада 
20 листопада             

Всесвітній день діабету 
День дитини 

22 листопада              Міжнародний день некуріння 
23 листопада              День пам’яті голодомору та політ. репресій 
1 грудня                      Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
3 грудня                      Міжнародний день інвалідів 
  
  



  
 


