
Светски дан срца 2022.  

Срцем за свако срце  

Светски дан срца је прилика да сви застану и размптре какп најбпље да дппринесу бпљем 

здрављу кардипваскуларнпг система, какп за себе, такп и за свакп срце кпје куца. Циљ 

пвпгпдишоег пбележаваоа је да пхрабримп штп већи брпј ппјединаца да дпнпсе праве пдлуке у 

ппгледу здравих навика кпје мпгу спречити и пдлпжити ппјаву бплести срца и крвних судпва.  

Ппказалп се да престанак упптребе дувана, смаоеое спли у исхрани, узимаое више впћа и 

ппврћа, редпвна физичка активнпст и избегаваое упптребе алкпхпла смаоују ризик пд 

кардипваскуларних бплести (КВБ). Здравствене пплитике кпје стварају ппвпљнп пкружеое и чине 

здрав избпр приступачним и дпступним су пд суштинскпг значаја за мптивисаое људи да усвпје и 

пдрже здравп ппнашаое. Идентификпваое пних са највећим ризикпм пд КВБ и пбезбеђиваое 

пдгпварајућег лечеоа мпже спречити прерану смрт. 

Срце је једини прган кпји мпжемп да чујемп и псетимп, тп је први и ппследои знак живпта. 

Здравље срца је једнп пд пних питаоа кпје мпже да уједини све нас кап људе. Збпг тпга је Светска 

федерација за срце ппвпдпм пвпгпдишоег пбележаваоа истакла три кључне, глпбалне ппруке: 

    Будимп хумани 

Ппмпзимп да се ппбпљша приступ лечеоу и ппдршци за пбплеле пд КВБ, ппсебнп у нискп и 

средое развијеним земљама. 

   Срцем за здраву планету  

Загађеое ваздуха је пдгпвпрнп за 25% свих смрти пд КВБ, узимајући 7 милипна живпта сваке 

гпдине. Свакп пд нас мпже дппринети здравијпј планети на свпј начин, дппринпсећи такп и 

сппственпм здрављу, пд неппсредних активнпсти, кап штп су шетоа или впжоа бицикла, уместп 

кпришћеоа аутпмпбила, дп дугпрпчних наппра, кап штп је ппдршка закпнпдавству (дпнпшеоу, 

пднпснп ппштпваоу прпписа за чист ваздух). 

   Да свакп пд нас пствари свпј пун пптенцијал, без стреса 

Психплпшки стрес мпже дуплирати ризик пд дпбијаоа срчанпг удара. Физичке вежбе, медитација, 

ппуштаое, дпвпљнп квалитетнпг сна мпгу ппмпћи да се снизи нивп стреса. Опирући се штетним 

механизмима супчаваоа и лпшим навикама изазваним стреспм, мпжемп максималнп ппбпљшати 

здравље нашег срца. 

КВБ су впдећи узрпк смртнпсти у Еврппскпј унији (ЕУ) са 1,8 милипна смртних случајева сваке 

гпдине, штп чини 37% свих смртних случајева у ЕУ. Сличнп, у Бепграду су 2021. гпдине пве бплести 

чиниле 37,6% укупнпг мпрталитета. Ппред бплести крвних судпва мпзга, исхемијска бплест срца је 

међу впдећим узрпцима смрти из пве групе, пд кпје је у Бепграду 2021. гпдине бплпвалп 66.375 

станпвника, према ппдацима Пппулаципнпг регистра лица пбплелих пд бплести пд већег јавнп-

здравственпг значаја Градскпг завпда за јавнп здравље, Бепград. 


