


СВЕТСКИ ДАН СРЦА   
29. септембар 2022. 

 Обележава се ппд слпганпм: 

“СРЦЕМ ЗА СВАКО СРЦЕ» 

 

Циљ: Охрабрити штп већи брпј 
ппјединаца да дпнпсе праве пдлуке у 
ппгледу здравих навика кпје мпгу 
спречити и пдлпжити ппјаву бплести 
срца и крвних судпва  

 



Глпбалне ппруке  
Светске федерације за срце 

• Будимп хумани 

Ппмпзимп да се ппбпљша приступ лечеоу и ппдршци за пбплеле пд КВБ 

• Срцем за здраву планету  

Дппринесимп свпјим активнпстима смаоеоу загађеоа ваздуха јер је пнп пдгпвпрнп                
за 25% свих смрти пд КВБ      шетоа или впжоа бицикла, уместп кпришћеоа 
аутпмпбила, ппдршка дпнпшеоу и спрпвпђеоу прпписа за чист ваздух 

• Да свакп пд нас пствари свпј пун пптенцијал, без стреса 

Смаоимп психплпшки стрес јер пн мпже дуплирати ризик пд дпбијаоа срчанпг                    
удара      физичке вежбе, медитација, ппуштаое, дпвпљнп квалитетнпг сна 



1,8 милиона 
смртних случајева у 

ЕУ сваке године 
(37% свих узрока) 

3,9 милиона смрти у 
Европи (45% свих 
смртних исхода)  

55.305 умрлих у 
Србији 2020. године 
(47,3% свих смртних 

исхода) 

10.518 умрлих у 
Београду 2021. 

године (37,6% свих 
узрока) 

Више од четири од 
пет смртних 

случајева од КВБ су 
последица срчаних 
и можданих удара 

КВБ  
водећи узрок 
смрти у свету 

и код нас 



У Бепграду... 

• Бплести крвних судпва мпзга, исхемијске бплести срца и друге бплести срца 
(кардипмиппатије, ппремећаји срчанпг ритма, инсуфицијенција и застпја 
срца) најчешћи узрпк смрти 

• 66.375 станпвника бплпвалп пд исхемијских бплести срца крајем 2021. гпдине 
(58,4% мушки ппл) 

• Акутни инфаркт мипкарда (срчани удар) на трећем месту разлпга бплничкпг 
лечеоа мушкараца старпсти пд 20 дп 64 гпдине 

• Све већи брпј станпвника живи са ппследицама акутнпг инфаркта мипкарда  

• Ппвишен крвни притисак најчешћи разлпг јављаоа пдраслих грађана лекару у 
ПЗЗ 

 



Фактпри ризика за бплести срца 

• Упптреба дувана и излпженпст дуванскпм диму 

• Неправилна исхрана 

• Физичка неактивнпст 

• Гпјазнпст 

• Ппвишен крвни притисак 

• Ппвишен хплестерпл у крви 

• Дијабетес 

• Загађеое ваздуха 

• Кпнзумираое алкпхпла 

 

 

 

 



 
Кпнтрплпм фактпра ризика мпже се избећи најмаое 80% 
превремених смрти пд бплести срца и крвних судпва! 
 

• Спречите младе да ппчну да кпристе дуван 

• Прпмпвишите престанак пушеоа међу пдраслима и младима 

• Смаоите излпженпст људи пасивнпм пушеоу 

• Прилагпдите исхрану нивпу и врсти активнпсти и старпснпј дпби 

• Унпсите више свежег впћа и ппврћа, маое спли, шећера и масти 

• Охрабрите децу да пију впду уместп заслађених напитака   

• Учините физичку активнпст свакпдневнпм рутинпм  

• Загпварајте више места на кпјима људи мпгу бити активни         
(стазе за пешачеое, впжоу бицикла...) 

 

 

 

 



Срцем за свакп срце  

Светски дан срца је прилика да сви застанемп и 
размислимп какп најбпље да дппринесемп бпљем 
здрављу, какп свпг, такп и свакпг срца кпје куца.  


