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Во соработка со:

ЗА СВЕТСКАТА КАРДИОЛОШКА 
ФЕДЕРАЦИЈА

Светската кардиолошка федерација (WHF)  е глобална 
организација која ја претставува кардиолошката заедница, 
обединувајќи ги пациентите, медицинскиот и научниот 
кадар. WHF влијае врз политиките и споделува знаење за 
да го промовира кардиоваскуларното здравје за сите. WHF 
ја поврзува кардиолошката заедница, ја преведува науката 
во стратегија и ја промовира размената на информации 
и знаење за да се постигне здравје на срцето за сите. 
Нашата застапувачка и повикувачка улога ни помагаат да 
ги овластиме нашите членови да ги спречат и контролираат 
кардиоваскуларните заболувања.

УПОТРЕБЕТЕ ГО       ЗА ДА УЧЕСТВУВАТЕ
Живееме во непредвидливи времиња. Не знаеме каков тек ќе 
заземе пандемијата, но знаеме дека грижата за нашите срца 
е поважна од било кога. 

Па така, и оваа година на 29 септември, помогнете ни да го 
шириме зборот со посета на веб страната worldheartday.org,  
вклучете се во активностите кои ќе ги споделиме со Вас и 
станете и Вие дел од Светскиот ден на срцето.

КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ 
ЗАБОЛУВАЊА СЕ ПРИЧИНА БРОЈ 
ЕДЕН ЗА СМРТ НА ПЛАНЕТАТА

Има многу причинители: пушење цигари, дијабет, висок 
крвен притисок и здебеленост, загадување на воздухот 
и поретки состојби како Chagas-ова болест и кардијална 
амилоидоза.

Во времето на COVID-19, пациентите со кардиоваскуларни 
заболувања (КВБ) се соочуваат со двојна закана. Не 
само што тие се повеќе изложени на ризик од развој на 
сериозни форми од вирусот, туку  исто така тие може да се 
плашат да побараат постојана грижа за нивните срца.

Оваа година на Светскиот ден на срцето,  сите сакаме:

УПОТРЕБЕТЕ ГО      ДА НАПРАВИТЕ  
ПОДОБАР ИЗБОР
Грижете се за Вашето срце!  Хранете се здраво, кажете им 
не на цигарите и практикувајте физичка активност. Исто 
така, следете ги препораките на Владата за превенција на 
COVID-19.

УПОТРЕБЕТЕ ГО      ЗА ЗАЕДНИЦАТА,  
ВАШИТЕ САКАНИ И ВАС
COVID-19 исто така го потенцираше значењето на грижата 
еден за друг – правејќи подобри избори на секое поле 
почнувајни од самите индивидуи, фамилиите и заедниците, 
па сè до цели популации.

УПОТРЕБЕТЕ ГО      ДА ГО ЧУЕТЕ 
ВАШЕТО СРЦЕ 
Не ги пропуштајте редовните прегледи. Не избегнувајте да 
се јавите на итните служби доколку имате потреба – тоа е 
безбедно и медицинскиот персонал е секогаш тука за вас.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
НА РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
НА РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА



ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ?
Високото ниво на гликоза во крвта (шеќер во крвта) може да 
биде индикација за дијабетес. КВБ се одговорни за поголемиот 
број смртни случаи кај луѓето со дијабетес, па ако дијабетесот 
остане недијагностициран и нетретиран, може 
да Ве доведе до зголемен ризик од срцеви заболувања и 
мозочен удар.

Намалете ги засладените пијалоци и овошни сокови – 
изберете вода или незасладени сокови.

Заменете ги благите, зашеќерени слатки со
свежо овошје како здрав избор.

Потрудете се да јадете 5 порции (околу еден грст полна рака) 
овошје и зеленчук во текот на денот – може да бидат свежи, 
замрзнати, конзервирани или сушени.

Количеството на алкохол што го пиете нека 
биде според препорачаните дози.

Обидете се да ја ограничите обработената и препакувана храна 
која е често со многу сол, шеќер или масти.

Направете домашни оброци за 
на училиште или за на работа.

Поставете си за цел, да имате физичка активност 
со умерен интензитет барем 30 минути 5 пати неделно. 

Или барем 75 минути физичка активност со

посилен интензитет во текот на неделата. 

Играње, пешачење, домашна работа, танцување – сето  
тоа се брои! 

Бидете поактивни секој ден – качувајте се по скали, пешачете 
или возете велосипед наместо да возите кола.

Останете во добра форма дома – дури ако сте во карантин 
Вие може да се приклучите на виртуелни часови за физичка 
активност и вежби за целото семејство.

Симнете апликација за вежбање или употребувајте педометар 
за да го следите Вашиот напредок. 

Тоа е најдоброто нешто што го правите за да 
го подобрите здравјето на вашето срце.

Во рок од 2 години од престанување со пушење, ризикот  
од коронарна срцева болест е значително намален.

Во рок од 15 години ризикот од кардиоваскуларни болести 
се враќа како оној на непушач.

Изложеноста на пасивно пушење, истотака, е причина  
за срцева болест кај непушачите.

Со престанокот на пушењето/непушењето Вие ќе го  
подобрите Вашето здравје и здравјето на оние околу Вас.

Ако имате проблем со откажување од пушење, побарајте 
стручен совет и прашајте го вашиот работодавач дали 
обезбедуваат услуги за откажување од пушење. 

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ?
Високиот крвен притисок е еден од главните ризик фактори 
за КВБ. Наречен е “тивок убиец”  затоа што обично нема 
предупредувачки знаци или симптоми, и многу луѓе не знаат  
дека го имаат.

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ?
Холестеролот е поврзан со околу 4 милиони смртни случаи на 
годишно ниво, затоа посетете го Вашиот доктор и побарајте од 
него да Ви го измери нивото на холестерол, како и Вашата тежина 
и индексот на телесна тежина (ИТТ). Тогаш тие ќе можат да Ве 
советуваат за Вашите кардиоваскуларни ризици и Вие ќе може да 
преземете активности да го подобрите здравјето на Вашето срце.

УПОТРЕБЕТЕ ГО       ЗА ДА  
ЈАДЕТЕ ЗДРАВО И ПИЕТЕ РАЗУМНО

УПОТРЕБЕТЕ ГО       ЗА ДА  
КАЖЕТЕ НЕ НА ТУТУНОТ

УПОТРЕБЕТЕ ГО       ЗА  
ДА БИДЕТЕ ПОАКТИВНИ


