Висок интензитет на физичка активност бара голема
количина на труд и предизвикува  брзо дишење и
значајно  зголемување на ритамот на срцето.
Примери на напорен интензитет за физичка активност
вклучуваат: трчање, брзо шетање, брзо качување на
височини, велосипедизам, аеробик, брзо пливање,
натпреварувачки спортови (традиционални игри,
фудбал, одбојка, хокеј, кошарка), копање, носење на
тешки товари над 20 кг.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗДРАВJЕ =
ФИЗИЧКА
АКТИВНОСТ

ЗНАЧЕЊЕТО НА
УЧИЛИШНАТА
СРЕДИНА
Училиштата се единствени места каде младите
може да најдат време, сретства и можност за
физичка активност. Училиштата нудат единствена,
систематизирана можност за младите луѓе да
учествуваат и да научат за физичката активност.
На училишните часови по физичка култура, како
и  други активности, децата „се движат за здравје“
и учат безбедни вештини на физичка активност
во околината, што се поддржува од учителите,
родителите и пријателите.
Важно е дека кога навиките на физичка активност и
здравиот стил на живот, се стекнуват во детството и
младоста, најверојтано овие навики ќе се одржуват
во текот на целиот живот. Според тоа, подобрување
на нивото на физичка активност кај младите луѓе е
услов за подобрување на идното здравје на целото
население.

ЗДРАВСТВЕНИ
ПРИДОБИВКИ
ОД ФИЗИЧКА
АКТИВНОСТ

ФИЗИОЛОГИЈА И
МОНИТОРИНГ НА ИСХРАНА
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Сe препорачува луѓето дa практикуваат физичка
активност низ целиот живот за да го подобрaт своето
здравје. Физичка активност е клучна за трошење на
енергијата и според тоа е најважна во одржување
енергетската рамнотежа.

ШТО СЕ
ПРЕПОРАЧАНИ НИВОА
И ПРИДОБИВКИ
ОД ФИЗИЧКАТА
АКТИВНОСТ

Најмалку 30 минути умеренa физичка актиност, 5
дена во неделата, го намалува ризикот oд некои
незаразни болести кај возразните како:
•
•
•
•
•

кардиоваскуларни болести
мозочен удар
дијабетес мелитус тип II
рак на дебело црево
рак на дојка

РАЗЛИЧНИ
ВИДОВИ И КОЛИЧИНА
НА ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ
СЕ ПРЕПОРАЧУВААТ
ЗА РАЗЛИЧНИ
ПОПУЛАЦИИ

Исто така, постоjaт докази кои укажуват дека
зголемувањето на различни видови на физичка
активност може да има позитивни ефекти зa:
•
•
•
•
•
•

високиот крвен притисок;
остеопорозата и ризичните фактори за неа;
телеснатa тежина и составот на телото
мускулоскелетна состојба  и заштита од
остеоартритис и болки во долниот дел на грбот;
менталнатa и психичката состојба преку влијание
врз депресијата, вознемиреноста, и стресот;
контролата нa ризичните однесувања меѓу децата
и младите луѓе (пушење, злоупотреба на алкохол
и дроги, нездрава исхрана, насилство и сл.).

Докажано е постоењето на врската доза – одговор меѓу
физичката активност и здравјето, така што почитувањето
на препораките води кон позитивни здравствени ефекти.  
Важно е дека дневната физичката активност може да
биде акумулирана со примена на кратки блокови од по 10
минути.

Млади луѓе (5-18 години)
Децата на училишна возраст треба да имаат најмалку
60 минути физичка активност со умерен до напорен
интензитет секој ден, за да обезбедат здрав развој.

СОЦИЈАЛНИ
ПРИДОБИВКИ ОД
ФИЗИЧКАТА
АКТИВНОСТ
Редовна физичка активност може исто така да е
корисна за заедницатa и економијата преку:
•
•
•

растечкa продуктивност на работнотo место
помал број на отсуствувања од работа
подобри резултати во учењето

Соодветно ниво на физичка активност им помага на
младите луѓе да:
1. развијат здрави мускулоскелетни ткива (коските,
мускулите и зглобите)
2. развијат здрав кардиоваскуларен систем (срцето и
белите дробови)
3. развијат невромускулна координација и виталност
(контрола на кординацијата и движењето)
4. одржуваат здравна телесна тежина

Возрасни луѓе (18-65 години)
•
•

30 минути умеренa  физичка актиност 5 дена  во
неделата; или
20 минути напорна физичка активност 3 дена во
неделата; или

•
•

рамномерна комбинација на умерен/напорен
интензитет на физичка активност; и
8-10 вежби за зацврстување на мускулите (8-12
повторувања) најмалку 2 дена во неделата.

Стари луѓе (65 + години)
Физичка активност од рана возраст може да помогне
во превенцијата на многу болести. Редовното движење
помага да се олесни инвалидноста и болката врзана со
таквата состојба. Значајно е дека дури и старите луѓе
кои ќе почнат со вежбање подоцна во животот, имаат
придобивки од физичка активност.
Старите луѓе кои практикуваат редовна физичка
активност покажуват подобрување на рамнотежата,
силата, координацијата и моторната контрола, како и
поголема флексибилност и издржливост.
Се покажало дека физичката активност го подобрува
менталното здравје  и когнитивните функции кај
повозрасните и потпомага во справувањето со болести
како што се депресијата и вознемиреноста.
Активен животен стил често им дава можност на
старите луѓе да остварат нови пријателства, да одржуват
социјални врски и да комуницират со други луѓе од
различна возраст.
Се препорачува старите луѓе да имат најмалку 30 минути
на физичка активност со умерен интензитет, 5 дена во
неделата.
Некои препорачани активности за стари лица вклучуваат:
•
•

вежби за одржување или зголемување на
флексибилноста; и
вежби за рамнотежа (се препорачуваат за
повозрасните кои имаат ризик од падови при
движење)

Физичката активност за старите луѓе може да
биде од различен вид (шетање, пливање, играње,
растегнување, велосипедизам, градинарство,
пешачење)  Старите луѓе кои се лекуват или имаат
инвалидитет, во однос на физичката активност, треба
да бараат совет од доктор.

ШТО Е УМЕРЕН И
ВИСОК ИНТЕНЗИТЕТ
НА ФИЗИЧКА
АКТИВНОСТ?

Интензитетот на различни видови на физичка
активност варира меѓу луѓето и кај едно лице зависи
од предходното искуство на поединецот во однос на
вежбањето и неговото ниво на физичката подготвеност
(форма). Примерите дадени подолу обезбедуват само
препораки и ќе варират помеѓу  различни индивидуи.
Умерен интензитет на физичка активност бара
умерена количина на напор и значајно забрзување на
ритамот на срцето.
Примери за умерен интензитет на физичка активност
вклучуваат: брзо шетање, играње, градинарство,
работа низ куќа, лов, активна вклученост во играње
и спортови со децата, шетање на миленичињата,
градежни работи (како што е градба на покрив, боење),
носење на умерено тешки товари до 20 кг (при селидба
и сл).

