
 

 

7 Април 

Светски ден на здравјето 

НАШАTA ПЛАНЕТА, НАШЕTO ЗДРАВЈЕ 

Дали можеме да го замислиме светот во кој чистиот воздух, вода и храна се достапни за сите, каде 

економиите се фокусирани на здравјето и благосостојбата, и каде градовите се погодни за 

живеење, а луѓето имаат контрола врз нивното здравје и здравјето на планетата? 

Нашето здравје и здравјето на нашата планета се нераскинливо поврзани, а потребата да се 

фокусираме на создавање здрави општества на здрава планета станува се поочигледна. 

Темата на Светскиот ден на здравјето во 2022 година се фокусира на оваа врска помеѓу здравјето 

на нашата планета и здравјето на луѓето, животните, растенијата на сите живи суштества. Во 

согласност со пристапот „Едно здравје“, кој ја нагласува меѓузависноста на здравјето на 

животните, луѓето и животната средина, овогодинешната кампања ќе промовира пораки и 



активности кои покажуваат како индивидуалните избори и социјалното однесување влијаат на 

нашата животна средина. 

Се проценува дека повеќе од 13 милиони смртни случаи ширум светот секоја година се должат на 

еколошки причини што може да се избегнат. Ова ја вклучува климатската криза која е 

единствената најголема здравствена закана со која се соочува човештвото. 

 Климатската криза е и здравствена криза. 

Зголемените температури, поплавите и екстремните врнежи се начините на кои климатските 

промени влијаат врз животите на милиони луѓе. Во исто време, други закани по здравјето 

предизвикани од човекот, како што се загадувањето на воздухот, почвата и водите, деградацијата 

на екосистемот и производството и потрошувачката на тутун, ја влошуваат штетата на нашата 

планета. Над 90% од луѓето дишат загаден воздух како резултат на согорување на фосилни горива. 

Системите кои произведуваат високо преработена, нездрава храна и пијалоци предизвикуваат 

бран на дебелина, зголемувајќи го ракот и срцевите заболувања кај луѓето. 

Додека луѓето придонесуваат за деградација на животната средина со неодржливи модели на 

однесување, ние можеме и мораме да бидеме дел од решението кога станува збор за решавање 

на единствената најголема здравствена закана со која се соочува човештвото - климатската криза. 

Да ги исчистиме нашите воздух, вода и храна! 

Преземете акција и инспирирајте ги другите за поздрaво утре: 

-Пешачете или возете велосипед до работа барем еден ден во неделата.Изберете јавен превоз; 

-Префрлете се  на обновливи извори на енергија; 

-Исклучете го светлото кога не сте во собата; 

-Намалете ги емисиите на стакленички гасови од вашите активности; 

-Тутунот е убиец и загадувач! Престанете да консумирате тутун; 

-Купувајте свежи намирници од локални производители и избегнувајте високо преработена храна 

и пијалоци; 

-Поддржете го купувањето на еколошки производи кои лесно се рециклираат или повторно се 

користат; 

-Купувајте  помалку пластика, користете кеси за намирници што може да се рециклираат. 

Подготвил: 

Д-р Аксиња Гарбеска-Кебакоска 

специјалист по социјална медицина 

 

 

 

 



 


