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Сваке године 7. априла се обележава Светски дан здравља као глобална кампања која 

позива лидере свих земаља да се фокусирају на један од јавно-здравствених проблема од 

глобалног значаја и пружа могућност да се започне удружена акција у циљу заштите и 

унапређења здравља и благостања људи.  

Тема Светског дана здравља  2012. године је Старење и здравље, а слоган кампање је 

"Здравље додаје живот годинама" наглашавајући да добро здравље током живота 

помаже старијим особама да воде продуктиван живот у старости и да буду подршка 

својим  породицама и заједници. Старење дотиче сваког од нас – било да смо млади или 

стари, мушкарци или жене, богати или сиромашни, без обзира на то где живимо. 

У 21. веку, здравље одређују бројни друштвени трендови али истовремено здравље утиче 

на исте. Привреда се глобализује, све више људи живи и ради у градовима, образац 

породице се мења, а технологија убрзано развија. Старење становништва представља 

једну од највећих друштвених трансформација. Убрзо, свет ће имати више старих људи 

него деце и биће  више веома старих људи  него икада раније. 

Свет ће имати све више становника у  80-тим или 90-тим годинама живота. 

Број људи старих 80 и више година, на пример, ће се готово учетворостручити између 

2000. и 2050. У историји није никада забележен толики број средовечних и старијих особа 

које имају живе родитеље као што је то случај данас. Многа деца ће знати своје бабе и 

деде, па чак и своје прадеде, а посебно своје прабабе. У просеку, жене живе шест до осам 

година дуже него мушкарци. 

Убрзо, свет ће имати више старих људи него деце. 

Здраво  старење је повезано са здрављем у ранијим фазама живота. 

Колико добро старимо зависи од бројних фактора. 



Сви генерално уважавамо и поштујемо старе људе које волимо и знамо добро. Али, наши 

ставови према другим старим људима унутар шире заједнице може бити другачији. У 

многим традиционалним друштвима, стари људи се поштују као "старији". Међутим, у 

другим друштвима, старије жене и мушкарци могу бити мање поштовани. Предрасуде 

усмерене ка старим особама служе као социјални зид између генерација. 

Стари људи су драгоцен ресурс у својим душтвима и треба да се осећају вреднима. 

Добро здравље током живота помаже нам да искусимо већину позитивних аспеката 

старења. 


