
Access to treatment and support for CVD varies widely 
across the world. Over 75% of CVD deaths occur in low-
to middle-income countries, but access can be an issue 
anywhere. By getting involved with global events such 
as World Heart Day as well as local activities, we are 

in the lives of al l humankind.

Air pollution is responsible for 25% of all CVD deaths, taking 
the lives of 7 million people every year. Whether they are 
more immediate actions like walking or cycling instead of 

clean air legislation, each of us can contribute to a healthier 
planet in our own way. 

Psychological stress can double the risk of having a heart 
attack. Exercise, mediation, and getting enough quality 
sleep help to lower stress levels. By resisting the harmful 
coping mechanisms and bad habits induced by stress,  
we can maximise our individual heart health. 

World Heart Day on 29 September is an opportunity for 
everyone to stop and consider how best to use heart for 
humanity, for nature, and for you. Beating CVD is something 
that matters to every beating heart.

Visit worldheartday.org and follow us on social media  
to find out how you can get involved – we’ll be adding lots  
of resources, tips and info in the run up to 29 September.

CARDIOVASCULAR 
DISEASE IS THE WORLD’S 
BIGGEST KILLER
It has many causes: from smoking, diabetes, high blood 
pressure and obesity, to air pollution, and less common 
conditions such as Chagas disease and cardiac amyloidosis.

For the 520 million people living with CVD, COVID-19 has been 
heartbreaking. They have been more at risk of developing 
severe forms of the virus. And many have been afraid to 
attend routine and emergency appointments, and have 
become isolated from friends and famil .

  Facebook 
@worldheart
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@worldheartfed
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@worldheartfederation

ОВАА ГОДИНА НА ДЕНОТ НА СРЦЕТО :

I N PA R T N E R S H I P W I T H

С Л Е Д Е Т Е  Н Е  Н А :

#UseHeart
#WorldHeartDay

WORLDHEARTDAY.ORG

 
 

КОРИСТЕТЕ ЗА

СЕКОЕ

29 септември, светскиот ден на срцето ќе биде можност за 
сите да запрат и да размислат како најдобро да го искористат 
срцето за природата, за човештвото и за себе си. Победата врз 
кардиоваскуларните болести е нешто што многу значи за 
едно срце што чука.

Посетете ја worldheartday.org и следете не на социјалните мрежи, 
за да дознаете како може да бидете вклучени - ќе додаваме 
повеќе ресурси, совети и информации во периодот до 29-ти септември.
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КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ 
БОЛЕСТИ СЕ НАЈГОЛЕМИОТ УБИЕЦ
ВО СВЕТОТ
Има многу причини: од пушење, дијабетес, висок
крвен притисок и дебелина, до аерозагадување и
помалку познатите состојби како Шагасова болест и
срцева амилоидоза.

За 520-те  милиони луѓе што живеат со КВБ, КОВИД-19 беше
претежок. Тие беа со многу поголем ризик за развивање на 
потешка форма на болеста. И многу беа исплашени да ги направат
рутински и итни прегледи и останаа изолирани од пријателите 
и семејството.

Преведено од:
Институт за јавно здравје на 
Република Северна Македонија

Пристапот до третман и поддршка на заболените 
од КВБ варира
 Над 75% од смртните случаи од КВБ се 
случуваат во земји со ниски 
 но пристапот може да биде проблем насекаде.

широко низ светот.

и средни приходи,

Аерозагадувањето е одговорно за 25% од 
одземајќи ги 

луѓе секоја година. 
да придонесе за поздрава  

свој уникатен начин.

вкупната смртност од КВБ
животите на 7 милиони
Секој од нас може
планета на

Психолошкиот стрес може да го дуплира
 ризикот за инфаркт. Спротивставувањето
на штетните механизми за справување и 
лошите навики поттикнати од стрес
ги максимизираат ризиците за срцеви
заболувања.

Светската федерација за срцето е организација која ја 
претставува глобалната кардиоваскуларна заедница, 
соединувајќи ги пациентите, медицинските и научните групи. 
Федерацијата влијае на политиките и го споделува знаењето 
за да промовира кардиоваскуларно здравје за сите. Таа ја 
поврзува кардиоваскуларната заедница, ја преведува науката 
во политика и ја промовира размената на информации и
знаење, за да се постигне здравје на срцето за сите. 
Нашата промоција помага да ги поттикнеме нашите членови 
да превенираат и да ги контролираат кардиоваскуларните 
болести. 



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, домашни активности, танцување 
сето тоа се брои!

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

Останете во добра форма дома, дури и ако сте во
карантин, вие можете да се приклучите на виртуелни  
часови за физичка активност и вежби за целото семејство.

Симнете апликација или употребувајте педометар
за да го следите вашиот напредок.

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. 

Направете домашни оброци за   
на училиште или за на работа.

КОРИСТЕТЕ    
ЗА ДА КАЖЕТЕ НЕ НА ТУТУНOT

КОРИСТЕТЕ    
ДА БИДЕТЕ ПОАКТИВНИ

КОРИСТЕТЕ    
ДА ЈАДЕТЕ ЗДРАВО  

Тоа е најдоброто нешто што може да 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 непушачи.

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

Ако имате проблеми со откажување од пушење, побарајте 
стручен совет и прашајте го вашиот работодавач дали 

 
 

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ? 
Високо ниво на 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.

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ? 
Високиот крвен притисок е еден од главните ризик фактори   

 амен ончибо отш аотаз ’’цеибу ковит ’‘ е нечераН .БВК аз
предупредувачки знаци и симптоми и многу луѓе не  таанз
дека го имаат .

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ? 
Холестеролот е поврзан со околу 4 милиони смртни случаи
на годишно ниво, затоа посетете го вашиот доктор и 

него да ви го измери нивото на холестерол, 
и индекс на телесна тежина (ИТТ).

 Тогаш тие ќе можат да ве  советуваат за Вашите 

активности да го подобрите здравјето на Вашето срце.

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

побарајте од 
како и вашата тежина

кардиоваскуларни ризици и Вие ќе може да преземете

обезбедуваат услуги за откажување од пушење.


