
 

29 СЕПТЕМВРИ-СВЕТСКИ ДЕН НА СРЦЕТО 

КОРИСТЕТЕ СРЦЕ ЗА ДА ГО ПОВРЗЕТЕ СЕКОЕ СРЦЕ 

 

 

Додека светот денес се бори со COVID-19  пандемијата, никогаш не сме биле посвесни за 

важноста на нашето здравје и здравјето на нашите најблиски. 

Кардиоваскуларните заболувања, односно заболувањата на срцето и крвните садови се 

сеуште водечка причина за смрт на глобално ниво, со околу 18,6 милиони смртни случаи 

годишно. Најчести причини за појава на овие заболувања се висок притисок, прекумерна 

телесна тежина, нездрава храна, висок холестерол, физичка неактивност, дијабет, 

пушење, употреба на алкохол, загаден воздух. Луѓето со кардиоваскуларни заболувања 

имаат поголем ризик да развијат тешки форми на COVID-19. Многу од овие пациентиза 

време на COVID -19 пандемијата се плашеа да одат на редовни контролни прегледи,некои 

немаа можност да добијат здравствени услуги и останаа изолирани од  пријателите и 

семејствата. 

Кризата во здравството што сите ние ја живееме нагласи итна потреба да се најдат 

различни начини за поврзување на луѓето во врска со здравјето на срцето, особено во 

средини каде има недоволно ресурси. 

Светскиот ден на срцето се одбележува на 29 Септември секоја година и претставува една 

глобална кампања со цел да се зголеми свесноста кај луѓето за КВЗ, како да се 

контролираат и како да се намали нивното глобално влијание. 

Искористувањето на моќта на дигиталното здравје за подобрување на свесноста за 

значењето, превенцијата и третманот на кардиоваскуларните  заболувања е целта на 

овогодинешниот ‘’Светски ден на срцето’’. Дигиталното здравје има огромна улога да 

продолжиме во борбата против COVID-19. 

Слоганот ‘’КОРИСТЕТЕ СРЦЕ ЗА ДА ГО ПОВРЗЕТЕ СЕКОЕ СРЦЕ’’се однесува на користење на 

вашето знаење, искуство и влијание за да бидете сигурни дека вие, вашите сакани и 

заедниците од кои сте дел, имате најдобра шанса да живеете здрав живот. Се работи за 

поврзување со нашите сопствени срца, да се осигураме дека ќе ги чуваме најдобро што 

можеме и да ја користиме дигиталната моќ за да го поврземе секое срце, насекаде. 

 



Трите клучни столба на оваа кампања се: 

1.Едноставност 

Голем процент од луѓето кои имаат зголемен ризик од појава на кардиоваскуларни 

заболувања, имаат ограничен пристап до превенција, третман и контрола на КВЗ. 

Технологијата би помогнала и би овозможила сите да имаат пристап до дигитални алатки 

за подобра превенција и грижа  на состојбите поврзани со срцето. 

2.Превенција 

Секој човек треба да се грижи за своето здравје со практикување здрав начин на живот, 

јадење здрава храна, вежбање, откажување од употреба на тутун  и алкохол. Дигиталните 

алатки , како што се апликациите на паметните телефони и уреди за носење , можат да 

помогнат да се мотивираат луѓето да останат на вистинскиот пат. 

3.Заедница 

На глобално ниво живеат 520 милиони луѓе со КВЗ, кои биле несразмерно погодени од 

COVID-19  минатата година. Овие пациенти остануваат ранлива група, изложена на ризик , 

на која треба да и се помогни. Дигиталните мрежи имаат моќ да ги поврзат пациентите со 

семејствата, пријателите и другите пациенти и со здравствените работници. Никој не 

треба да се чувствува сам, изолиран и затоа треба да ја користиме технологијата да ја 

надминеме изолацијата и недостатоците во грижата. 

Доколку имата некое кардиоваскуларно заболување  или ризик од појава на истото, не 

дозволувајте COVID-19 пандемијата да ве спречи да појдите на вашите редовни прегледи 

и контроли, бидејќи тоа е безбедно и медицинските професионалци се секогаш тука за 

вас. 

 

Подготвил: 
д-р Аксиња Гарбеска-Кебакоска 
специјалист по социјална медицина 
 

 

 

 

 


