
 

 

29 септември - Светски ден на срцето 

‘’Користете срце за секое срце’’ 

29 септември, Светскиот ден на срцето е можност секој да застане и да размисли како најдобро  

да го искористи срцето, за човештвото, за природата и за себе. 

Заболувањата на срцето и крвните садови се 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. Со контролирање на овие ризик фактори 

може да се превенираат кардиоваскуларните болести. 

Превенцијата и третманот  на кардиоваскуларните болести е нешто што е важно за секое срце кое 

чука. 

‘’Користете срце’’ значи да сев размислува поинаку, да се донесат правилни одлуки, да се 

дејствува храбро и да им се помогне на другите. Срцето е единствениот орган што можете да го 

слушнете и почувствувате. Тоа е првиот и последниот знак на животот. Тоа е една од ретките 

работи со потенцијал да не обедини сите нас како луѓе. 

Пристапот до третман и подршка за кардиоваскуларните заболувања варира во голема мера во 

светот. 75% од смртните случаи се во земјите со низок и среден приход, но  пристапот може да 

биде проблем насекаде. Со вклучување во глобалните настани како што е ‘’Светскиот ден на 

срцето’’, како и со локални активности, ние сме овластени да ја шириме свеста и да помогнеме да 

се направи разлика во животите на целото човештво. 

Загадувањето на воздухот е одговорно за 25% од сите смртни случаи од кардиоваскуларни 

болести, што ги одзема животите на 7 милиони луѓе секоја година. Без разлика дали станува збор 

за понепосредни активности како пешачење или возење велосипед наместо патување со 

автомобил, или долгорочни напори како што се поддршка на законодавството за чист воздух, 

секој од нас може да придонесе за поздрава планета на свој начин. 

Психолошкиот стрес може да го удвои ризикот од срцев удар. Вежбањето и добивањето доволно 

квалитетен сон помагаат да се намали нивото на стрес. Со спротивставување на штетните 

механизми за справување и лошите навики предизвикани од стресот, можеме да го 

максимизираме нашето индивидуално здравје на срцето. 

‘’Користете срце за секое срце ‘’вклучува употреба на „ЗА“ и тоа го  менува фокусот на самите 

дејства на корисниците за акција, овозможувајќи поширока примена на кампањата, истовремено 

правејќи ја поефикасна. Сакаме пораките на Светскиот ден на срцето да стигнат до што е можно 

повеќе поединци за да помогнат да се постигне кардиоваскуларно здравје за секое срце.                     

За да се вклучите во оваа важна причина користете ”ЗА”: 

o ПРИСТАП ДО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

o МИР 

o ОБРАЗОВАНИЕ 

o ЧИСТ ВОЗДУХ 

o ПОШУМУВАЊЕ 

o НАМАЛУВАЊЕ НА ОТПАД 

o НАМАЛЕН КРВЕН ПРИТИСОК 

o ЗДРАВА ИСХРАНА 

o УПОТРЕБА НА ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ 
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