
29 Септември

Избори за 
здраво срце 
за секого, 
секаде

Дали знаете колку 
здрава за срцето е 
Вашата околина ?

Што е следно ?
Во срцето на зДраВјето

создавање на средина за здраво срце, 
ќе ни овозможи да правиме правилни 
избори со што ќе го  намалиме нашиот 
ризик од болести на срцето и мозочни 
удари.

Земете учество ... 
Прошетки, трки, спортски настани, концерти, јавни трибини 
и прегледи.. сето тоа ќе биде организирано од членовите и 
партнерите на светската кардиолошка федерација, како и од 
поединци ширум светот за да се одбележи светскиот ден на 
срцето.
Приклучете се и дознајте повеќе информации на :
www.worldheartday.org

Направете ”селфи”  за здраво срце 
Прославете го светскиот ден на срцето  на 29 септември и 
свртете го вниманието на Вашите избори   
за здравјето на срцето со испраќа-ње 
на “селфи” за здраво срце – ние  ќе го 
споделиме со светот на нашата веб 
страна и преку социјалните  мрежи.  
www.twitter.com/worldheartfed  
со употреба на  #heartchoices.

за да го одбележиме светскиот ден на срцето 2015, сакаме да 
се увериме дека луѓето од целиот свет  ќе  имаат можност да ги 
направат најдобрите избори  за здравјето на срцето, независно 
каде живеат, работат или играат, помагајќи им во намалување на 
сопствените ризици од срцевосадовни болести  и намалување на 
ризиците кај луѓето околу нив.

ссБ  се убиец  број еден во светот. секоја година се одговорни 
за 17.3 милиони случаи на прерана смрт, а се очекува дека до 
2030 година таа бројка ќе се зголеми и до 23 милиони. Меѓутоа, 
повеќето ссБ можат да се спречат со избегнување на ризичните  
фактори како што се  употреба на тутун, нездрава исхрана и 
недостаток на физичка  активност.

Премногу често, општеството ги “осудува”  поединците кои 
боледуваат од ссБ -  пушиш, прекумерно внесуваш  храна 
и пијалоци, не вежбаш! но околината во која што живееме, 
работиме и  играме, може да има значително влијание на нашата 
способност да направиме правилни избори за здравјето на  
срцето.

сето наведено  ја ограничува нивната способност да направат 
вистински избор за здравјето на нивното срце.

За Светската кардиолошка федерација
светската кардиолошка федерација води глобална битка против 
болестите на срцето и мозочните удари, со посебно тежиште на 
земјите со ниски и средни приходи, преку заедница која брои 
повеќе од 200 организации членки - медицински здруженија и 
други кардиолошки асоцијации од повеќе од 100 земји. нашите 
напори се насочени кон постигнување цел која е поставена од 
светската здравствена организација (сзо), а тоа е намалување 
на прераната смртност предизвикана од ссБ за 25% до 2025 
година. со заеднички напори можеме да им помогнеме на луѓето 
од целиот свет да живеат подолго, подобро и со здраво срце.
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ризик фактори за ссБ се:
• зголемен крвен притисок 
• Употреба на тутун 
• злоупотреба  на алкохол 
• нездрава исхрана
• Прекумерна телесна 

тежина
• недоволна физичка 

активност

Многу луѓе се  “заробени”  во околини  каде  
што се соочуваат со : 
• недостаток на зелени површини и безбедни пешачки и 

велосипедски патеки  
• нездрави  оброци во училиштата  и на работните места 
• Прекумерна понуда на тутунски производи, алкохол и брза 

храна
• Изложеност на пасивно пушење и внатрешно и надворешно 

загадување на воздухот 

Превод:   Институт за јавно здравје на 
република Македонија

Финсиски поддржано од :
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РАБОТИТЕ 

Избори за здраво 
срце каде што 
ЖИВЕЕТЕ 
на светскиот ден на срцето, насочете го вниманието во својот 
дом и разгледајте што би можеле да промените со цел зачувување 
на здравјето на срцето. Дури и мал број на промени можат да го 
намалат ризикот од болести на срцето и мозочни удари за Вас и 
Вашето семејство.

на светскиот ден на срцето ги поттикнуваме компаните и 
установите, училиштата и болниците да создадат опкружувања 
каде  луѓето ќе имаат можност да направат  избори кои ќе 
придонесат за здравјето на срцето. Има неколку едноставни 
начини со кои може да ги направите Вашите работни места и 
училиштата поздрави за срцето.

Физичка неактивност може да има значајно влијание за појава 
на  болести на срцето и може да доведе до нездраво зголемување 
на тежината, дијабет и зголемување на крвниот притисок. овој  
светски ден на срцето превзема контрола за здравјето на Вашето 
срце со тоа што Ве поттикнува да бидете поактивни.

Пасивното пушење убива 600.000 
непушачи секоја година, вклучувајќи 
и деца
Извор: светска здравствена организација

Да се биде здрав на работа не е  само 
добро за поединецот, туку и за бизнисот,  
затоа што помага  за зголемување 
на продуктивноста  и намалување на 
отсуството
Извор: светска здравствена организација, светски економски 
форум

со заеднички напори може да придонесеме 
до  глобалната цел за намалување на 
предвремена смртност  од ссБ  за најмалку 
25% до 2025. 
Извор: светска здравствена организација

Снабдете го Вашиот дом со здрава храна 
• ограничете ги количините на индустриски преработени храни кои 

често содржат преголеми количини на шеќер, сол и масти
• Внесувајте свежо овошје и зеленчук 
• заменете ги слатките со свежо  овошје како здрава замена за шеќер
• Во Вашиот дом подготвувајте здрави оброци за  на училиште или за на 

работа
Забранете го пушењето во Вашиот дом 
• Во дом во кој не се пуши  ќе го подобрите Вашето здравје и здравјето 

на Вашите деца, гостите и луѓето што работат во Вашиот дом 
• со престанување со пушењето ќе бидете позитивен пример за 

однесување за  Вашите деца 

Кажете не на пушењето 
• Побарајте забрана за пушење на Вашето работно место и поттикнете 

го Вашиот работодавец  да им овозможи поддршка на колегите кои 
сакаат да престанат со пушење 

• Погрижете се  Вашите колеги да ја почитуваат забраната
• Поднесете жалба кога ќе воочите пушачки простори во близина на 

детски игралишта, училишта или во близина на болница или  влез од 
зграда

Внесете вежби на работа 
• Возете велосипед или пешачете до работа или симнете се од автобусот 

неколку станици порано
• Употребувајте ги скалите наместо лифт  и охрабрете ги и другите да го 

прават тоа
• Поттикнете ги работодавците за  користење  на педометри или 

апликација на  телефони како што е Ground Miles (www.groundmiles.
com) koја пресметува број  на  чекори, организирајќи  натпревари во 
одење  

• станете додека разговарате на Вашиот телефон на работното место  

Внимавајте што јадете 
• залагајте се за  здрави  и достапни оброци на работните места, во 

училиштата, болниците и клиниките 

Намалете го стресот 
• Иако стресот не се смета за директен ссБ ризик фактор, тој  е поврзан 

со пушење, прекумерно пиење алкохол и нездрава исхрана - сите 
ризик фактори за срцеви заболувања

• одвојте време за ручек надвор од работното место  за да бидете на 
воздух и умерено вежбајте 

• Имајте редовни паузи – обидете се со истегнување и  вежби од 5 
минути во постојани интервали во текот на денот

Поттикнете ги Вашите деца да бидат активни 
• според светската здравствена организација, децата на возраст 

од 5-17 години треба да целат кон најмалку 60 минути умерена  до 
интензивна физичка активност дневно

• Бидете активни  со Вашите деца, правете прошетки или возете 
велосипед до училиште заедно 

• запомнете дека  физичка активност не мора да биде само спорт 
- танцување, прошетка дури и помагање во домашните работи се 
вбројува 

• ограничете го гледањето телевизија или играњето на компјутерски 
игри на не повеќе од  2 часа на ден

• Вклучете се во кампањи  и петиции за лобирање кај власта за  повеќе 
зелени површини и игралишта  за децата и  безбедни велосипедски и 
пешачки патеки 

Препознајте го  Вашиот семеен  ризик од срцево-садовни болести 
(ССБ)
• Посетете здравствен работник кој што ќе го измери Вашиот крвен 

притисок, висината на холестерол и шеќер во крвта, ќе ја измери 
Вашата телесна тежина и ќе го одреди индексот на телесната маса 

• Кога ќе го утврдите својот или  ризикот на членовите на Вашето 
семејство  од ссБ, можете да направите план со цел за  подобрување 
на здравјето на срцето, а здравствениот работник  по потреба, може  
да Ве советува за најсоодветните начини на лекување

• Пресметајте  колку е старо Вашето  срце за да го препознаете Вашиот 
ризик, на www.heartage.me 

Препознајте ги знаците и симптомите на срцев удар или мозочен 
удар 
• Повеќе од 70% од итните случаи поврзани со срцето и дишењето  се 

случуваат во  домот кога член од семејствтото  е присутен и може да  
ѝ помогне на жртвата

• разговaрајте со Вашиот здравствен работник за локални курсеви за 
кардио респираторни реанимации  за да може  да им помогнете  на 
Вашите сакани во случај на срцев удар

• ако се сомневатe дека некој од членовите на Вашето семејство има 
срцев удар или мозочен удар, побарајте медицинска помош веднаш

Бидете активни!
• никогаш не е доцна за да се почне! Почнете  помалку и постепено, 

зададете  си цел од 150 минути умерени аеробик вежби неделно
• секогаш разговарајте со доктор пред да започнете било која 

програма или вежби
• Дури и доколку имате попреченост бидете физички активни колку што 

условите Ви дозволуваат, и малку активност е подобро од никаква.  

Најдобра активност 
• аеробик вежби се посебно добри за Вашето срце-пешачење, 

џогирање, пливање и возење велосипед се идеални активности
• Вежби за зајакнување  на мускулите исто така помагаат  во 

согорување калории и во одржување на телесната тежина пробајте 
качување по скали, одење по угорнини или работа во градината

• Вежби за истегнување како таи Чи  или јога ќе ја подобрат Вашата 
флексибилност


