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Zgjidhje për zemër 
të shëndetshme  
për të gjithë, 
gjithkund

A e di se sa është i 
shëndetshëm për zemrën 
tuaj mjedisi ku Ju jetoni?

Çfarë duhet bërë 
më tej ?

Në Zemër të shëNdetit

Krijimi i një mjedisi për zemër të 
shëndetshme do na mundësojë të 
bëjmë zgjedhjet e duhura, me ç’rast do 
e zvogëlojmë rrezikun nga sëmundjet e 
zemrës dhe pikës në tru.

Merrni pjesë ...
Në shëtitje, gara, evenimente sportive, koncerte, diskutime publike 
dhe kontrolle...e gjithë kjo do organizohet nga anëtarët dhe part-
nerët e Federatës Botërore të Kardiologjisë, si dhe nga individë në 
mbarë botën për ta shënuar ditën Botërore të Zemrës.
Bëhuni pjesë edhe ju dhe për më shumë informacion klikoni në :
www.worldheartday.org

Bëni ”Selfie”  për Zemër të shëndetshme 
Festoni ditën Botërore të Zemrës në 29 shtator dhe përqendroni 
vëmendjen tek zgjedhjet tuaja për shëndetin e zemrës duke 
dërguar një “Selfie” për Zemër të Shëndetshme – në do e ndajmë 
atë me botën përmes faqes tonë të 
internetit dhe përmes rrjeteve sociale. 
www.twitter.com/worldheartfed duke 
përdorur  #heartchoices.  
www.twitter.com/worldheartfed  
duke përdorur   #heartchoices.

Për ta shënuar ditën Botërore të Zemrës 2015, duam të sigurohemi 
se njerëzit në mbarë botën do kenë mundësi të bëjnë zgjedhjet për 
shëndetin e zemrës , pa dallim se ku jetojnë, punojnë apo luajnë, duke 
i ndihmuar ato për zvogëlimin e rreziqeve personale nga sëmundjet e 
zemrës dhe enëve të gjakut, si dhe tek njerëzit që i rrethojnë ato.

sKV janë vrasësi numër një në botë. Për çdo vit këto sëmundje janë 
shkaktarë të 17.3 milionë rasteve të vdekjeve të parakohshme, ndërsa 
deri në vitin 2030 pritet që ky numër të arrijë edhe deri më 23 milion. 
megjithatë, një numër i madh i sKV mund të parandalohen duke evituar 
faktorët e rrezikut, siç janë përdorimi i duhanit, ushqimi jo i shëndet-
shëm dhe mungesa e aktivitetit fizik. 

Shpesh ndodh që shoqëria t’i “gjykojë” personat që vuajnë nga SKV 
– se pinë duhan, konsumojnë sasi tepër të mëdha të ushqimit dhe 
pijeve, se nuk bëjnë aktivitete fizike. Por, mjedisi në të cilin jetojmë ka 
një ndikim të madh në aftësinë tonë për të bërë zgjedhjet e duhura për 
shëndetin e zemrës.

E gjithë kjo kufizon aftësinë e  tyre për të bërë zgjedhjen e duhur për 
shëndetin e zemrës të tyre.

Për Federatën Botërore të Kardiologjisë
Federata Botërore e Kardiologjisë po bën një luftë globale kundër 
sëmundjeve të zemrës dhe infarkteve në tru, me një theks të veçantë 
tek vendet me të ardhura të ulëta dhe mesatare, përmes një komuniteti 
që numëron më shumë se 200 organizata anëtare – shoqata mjekësore 
dhe asociacione të tjera kardiologjike nga më shumë se 100 vende. 
Gjithë tentativat tona janë drejtuar drejt arritjes së qëllimit të caktuar 
nga Organizata Botërore e shëndetësisë (OBsh), që është zvogëlimi i 
vdekshmërisë së parakohshme si pasojë e sëmundjeve të zemrës për 
25% deri në vitin 2025. me mund të përbashkët ne mund t’i ndihmojmë 
njerëzit në mbarë botën që të jetojnë më gjatë, më mirë dhe me zemër 
të shëndetshme.
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Faktorë rreziku për shfaqjen e 
sëmundjeve të zemrës:
• tensioni i lartë i gjakut 
• Pirja e duhanit 
• Keqpërdorimi i alkoolit 
• Ushqimi jo i shëndetshëm
• mbipesha trupore
• Mungesa e aktiviteteve fizike

Shumë njerëz janë të “robëruar ”  në mjedise ku përballen me : 

• mungesë të hapësirave me gjelbërim dhe rrugë të sigurta për këm-
bësorë dhe çiklistë  

• Ushqime jo të shëndetshme në shkolla dhe në vendet e punës 
• Ofertë të rritur të produkteve të duhanit, alkoolit dhe ushqimit të 

shpejtë
• ekspozim ndaj pirjes pasive të duhanit dhe ndotjes së brendshme 

dhe të jashtme të ajrit 
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Përkthimi: instituti i shëndetit publik i 
republikës së maqedonisë

Мbështetur financiarisht nga:



Zgjedhje për zemër 
të shëndetshme 
atje ku LUANI

Zgjedhje për zemër 
të shëndetshme atje 
ku PUNONi  

Zgjedhje për zemër 
të shëndetshme atje 
ku JetONi 
Në ditën Botërore të Zemrës, kushtoni pak vëmendje shtëpisë tuaj dhe 
analizoni se çfarë do kishit mundur të ndryshoni që të ruani shëndetin 
e zemrës tuaj. Qoftë edhe një numër i vogël i ndryshimeve mund ta 
zvogëlojë rrezikun nga sëmundjet e zemrës dhe infarkti në tru për Ju 
dhe për familjen tuaj.

Në ditën Botërore të Zemrës ne i inkurajojmë kompanitë dhe institu-
cionet, shkollat dhe spitalet të krijojnë një mjedis ku njerëzit do kenë 
mundësi të bëjnë zgjedhje që do ndikojnë në përmirësimin e shëndetit 
të zemrës. ekzistojnë disa mënyra të thjeshta me ndihmën e të cilave 
vendet tuaja të punës dhe shkollat mund t’i bëni mjedise më të shën-
detshme për zemrën..

Mungesa e aktivitetit fizik mund të ketë një ndikim të konsiderueshëm 
në shfaqjen e sëmundjeve të zemrës dhe mund të ndikojë në rritjen e 
pashëndetshme të peshës trupore, paraqitjen e diabetit dhe tensionit të 
lartë të gjakut. Kjo ditë Botërore e Zemrës merr kontrollin mbi zemrën 
tuaj duke Ju nxitur të jeni më aktiv.

Pirja pasive e duhanit vret 600.000 
joduhanpirës për çdo vit, përfshirë këtu 
edhe fëmijët
Burimi:  Organizata Botërore e shëndetësisë

të qenit i shëndetshëm në punë nuk është 
mirë vetëm për individin, por edhe për biznesin 
sepse ndihmon në rritjen e produktivitetit dhe 
zvogëlimin e mungesave në punë

Burimi: Organizata Botërore e shëndetësisë,
Forumi ekonomik botëror

me përpjekje të përbashkëta mund të kontri-
buojmë për realizimit e qëllimit global, që është 
zvogëlimi i numrit të vdekjeve të parakohshme si 
pasojë e sKV  për së paku 25% deri në vitin 2025. 
Burimi:  Organizata Botërore e shëndetësisë

Furnizoni shtëpinë Tuaj me ushqim të shëndetshëm 
• Kufizoni sasitë e ushqimeve të përpunuara që në të shumtën e rasteve 

përmbajnë sasi të mëdha të sheqerit, kripës dhe yndyrave
• Konsumoni fruta dhe perime të freskëta 
• si zëvendësim për sheqer, në vend të ëmbëlsirave hani fruta të freskëta
• Në shtëpinë tuaj përgatitni ushqime të shëndetshme për në shkollë apo në 

punë
Ndaloni pirjen e duhanit në shtëpinë Tuaj 
• Nëse në shtëpinë tuaj nuk pihet duhan, ju do e përmirësoni shëndetin tuaj 

dhe shëndetin e fëmijëve tuaj,  të ftuarve dhe atyre që  punojnë në shtëpinë 
tuaj 

• duke hequr dorë nga pirja e duhanit ju do jeni një shembull pozitiv për fëmijët 
tuaj 

Thoni jo pirjes së duhanit 
• Kërkoni që në vendin tuaj të punës të ndalohet pirja e duhanit dhe inkurajoni 

punëdhënësin tuaj t’ju ofrojë mbështetje kolegëve të cilët duan të heqin dorë 
nga pirja e duhanit 

• sigurohuni që kolegët tuaj t’i përmbahen ndalesës
• Bëni ankesë kur vini re mjedise në të cilat pihet duhan që janë në afërsi të 

këndeve me lodra për fëmijë, shkollave ose në afërsi të spitaleve ose hyrjeve 
të pallateve

Filloni të praktikoni ushtrime fizike në punë 
• Përdorni biçikletën, shkoni në punë në këmbë, ose zbrisni nga autobusi disa 

stacione më larg vendit të punës
• Në vend të ashensorit ngjituni shkallëve dhe inkurajoni edhe të tjerët ta bëjnë 

të njëjtën gjë
• Përmes garave në ecje inkurajoni punëdhënësit të përdorin pedometër ose 

aplikacione në celularë, si për shembull  Ground miles ( www.groundmiles.
com) që bëjnë numërimin e hapave të bëra  

• Gjatë bisedës në telefon ngrihuni dhe flisni duke qëndruar në këmbë  

Bëni kujdes se çfarë hani 
• Bëni përpjekje që në vendet e punës, shkolla, spitale dhe klinika të  ketë 

vakte me ushqim të shëndetshëm 

Zvogëlojeni stresin 
• edhe pse stresi nuk konsiderohet si faktor rreziku i drejtpërdrejtë për 

sëmundjet e zemrës, ai është i lidhur ngushtë me pirjen e duhanit, pirjen 
e tepërt të alkoolit dhe ushqimin jo të shëndetshëm – të gjithë këto faktorë 
rreziku për sëmundje të zemrës

• Ndani pak kohë dhe mundohuni që drekën ta hani jashtë vendit të punës që 
të merrni pak ajër të pastër dhe bëni ushtrime të lehta 

• Bëni pushime të shkurtra e të rregullta – filloni me shtriqje dhe me ushtrime 
pesë minutëshe në intervale të caktuara gjatë ditës

Nxisni fëmijët Tuaj të jenë aktiv 
• sipas Organizatës Botërore të shëndetësisë, fëmijët në moshë nga 5-17 vjet 

duhet të synojnë të bëjnë së paku 60 minuta aktivitet fizik mesatar deri në 
intensiv gjatë një dite

• Bëni aktivitete fizike bashkë me fëmijët Tuaj, bëni shëtitje ose shkoni bashkë 
në shkollë me biçikletë 

• Mos harroni se aktiviteti fizik nuk nënkupton vetëm sport – vallëzimi, shëtitja 
madje edhe punët shtëpiake janë aktivitet fizik 

• Kufizoni qëndrimin para televizorit ose kohën e kaluar duke luajtur lojëra në 
kompjuter në jo më shumë se dy orë në ditë

• inkuadrohuni në fushata dhe peticione për lobim tek qeveria për zgjerim të 
sipërfaqeve me gjelbërim dhe fusha loje për fëmijët, si dhe rrugë të sigurta 
për këmbësorë dhe çiklistë

 

Vlerësoni rrezikun nga sëmundjet e zemrës dhe enëve të gjakut që 
mund t’i kanoset familjes Tuaj
• Vizitoni punonjësin shëndetësor që do bëjë matjen e tensionit tuaj të 

gjakut, nivelit të sheqerit dhe kolesterolit në gjak, do bëjë matjes e peshës 
tuaj trupore dhe do ju caktojë indeksin e masës trupore 

• Pasi ta keni vlerësuar rrezikun për ju ose për anëtarët e familjes tuaj nga 
sëmundjet e zemrës dhe enëve të gjakut, mund të bëni një plan që do ketë 
për qëllim përmirësimin e shëndetit të zemrës, ndërsa, në rast nevoje, pu-
nonjësi shëndetësor mund t’ju këshillojë për mënyrat më adekuate për trajtim 

• Që të dini se sa i madh është rreziku Ju mund ta vlerësoni se sa e vjetër 
është zemra Juaj në www.heartage.me 

Dalloni sinjalet dhe simptomat e infarktit në zemër dhe në tru 
• më shumë se 70% e rasteve urgjente si pasojë e problemeve me zemrën 

dhe frymëmarrjen ndodhin në shtëpi ku mund të jetë prezent ndonjë nga 
anëtarët e familjes e që mund ta ndihmojë viktimën

• Bisedoni me punonjësin tuaj shëndetësor për kurse lokale për reanimim 
kardio-respirator që në rast nevoje të mund t’i ndihmoni të dashurit tuaj 

• Nëse keni dyshime se ndonjëri nga anëtarët e familjes tuaj po pëson infarkt 
në zemër apo në tru, menjëherë kërkoni ndihmë mjekësore.

Bëhuni më aktiv!
• Asnjëherë nuk është vonë të filloni! Filloni ngadalë dhe gradualisht, caktoni 

qëllim që të bëni ushtrime aerobike mesatare së paku 150 minuta në javë
• Para se të filloni me çfarë do lloj programi apo ushtrime gjithmonë këshillo-

huni me mjekun tuaj
• Edhe sikur të keni ndonjë invaliditet bëni ushtrime fizike aq sa Ju lejojnë 

mundësitë. Më mirë pak aktivitet fizik se sa aspak.  

Aktivitetet më të mira 
• Ushtrimet aerobike janë posaçërisht të mira për zemrën Tuaj – shëtitjet, 

vrapi, noti dhe çiklizmi janë aktivitete ideale
• Ushtrimet për përforcimin e muskujve gjithashtu ndihmojnë në djegien e ka-

lorive dhe në mirëmbajtjen e peshës trupore. Provoni ngjitje nëpër shkallë, 
ecje nëpër rrugë të pjerrëta ose punë në kopsht

• Ushtrimet për shtriqje, si Tai Çi ose joga, do e përmirësojnë fleksibilitetin 
tuaj


