
Светски дан здравља – 7. април 2013. године 
Да ли сте под притиском? 

Артеријска хипертензија – од превенције до рехабилитације 

 

Повишен крвни притисак је најучесталија болест срца и крвних судова и одговоран 
је за настанак више од половине свих кардиоваскуларних болести. У Србији 
приближно 47% одраслог становништва има хипертензију, односно сваки други 
одрасли мушкарац и 2/5 одраслих жена. Просечна вредност систолног крвног 
притиска код мушкараца у Србији износила је 135 mmHg, а код жена 130 mmHg. 
Међутим, према резултатима истраживања здравственог стања одраслог 
становништва  Србије, скоро половина становника није била свесна да има 
повишене вредности крвног притиска.  Такође, више од половине оних који знају 
да имају хипертензију нису узимали антихипертензивну терапију због недостатка 
финансијских средстава и става да им терапија није потребна.   
 

Фактори ризика за настанак хипертензије укључују пушење, неправилну исхрану, 
физичку неактивност. Свака трећа жена, скоро сваки четврти мушкарац и свака 
пета млада особа узраста од 15 до 19 година је у категорији свакодневних пушача. 
Недовољно је физички активно 68% становника, 20% становника не размишља о 
здрављу приликом избора намирница, а скоро сваки други становник Србије једе 
рибу мање од једном недељно. Променом начина живота особа може да утиче на 
факторе ризика. Компетентан одговор здравственог система у области превенције, 
контроле, лечења и рехабилитације представља велики изазов за здравствени 
систем како у свету тако и у нашој земљи.  

 

Влада Републике Србије је 2010. године усвојила Национални програм 
превенције и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 
2020. године, чији се главни циљеви односе на: значајно смањење оболевања и 
умирања становника у Републици Србији од кардиоваскуларних болести, 
побољшање њиховог квалитета живота и смањење неједнакости у здрављу.  
 

С обзиром на јавноздравствени значај повишеног крвног притиска, Светска 
здравствена организација је ове године Светски дан здравља – 7. април посветила 
управо овом здравственом проблему са циљем да смањи учесталост инфаркта и 
шлога као последица повишеног крвног притиска. 
 

 

 



Колико су честе болести срца и крвних судова? 

  

Болести срца и крвних судова су водећи светски узрочници смрти који односе 17,3 
милиона живота сваке године. 
Од болести срца и крвних судова током 2011. године у Србији је умрло је 55.514 
особа (25.454 мушкараца и 30.060 жена). Болести срца и крвних судова са учешћем 
од 54% у свим узроцима смрти водећи су узрок умирања у Србији. Жене су чешће 
(59%) у односу на мушкарце (49%) умирале од ове групе болести, посматрајући све 
узроке умирања. У Србији сваког дана од различитих облика КВБ умре 152 особе. 
Сваки 8. умрли од различитих облика КВБ био је у најпродуктивнијим годинама 
живота (25–64 године), односно сваки 5. умрли био је мушког, а сваки 14. био је 
женског пола.  
 
У периоду од 2002. до 2011. године стопе смртности од болести срца и крвних 
судова у Србији опале су код жена за 13%, а код мушкараца за 15%. Према 
последњим расположивим подацима, Србија се налази у групи земаља са ризиком 
који је виши од просечног за земље Европског региона и поред регистрованог пада 
стопе умирања од свих КВБ.  
 

Да ли је могуће спречити болести срца и крвних судова? 

 

Процењује се да се готово 80% превремене смртности може спречити контролом 
неколико главних фактора ризика: пушење, неправилна исхрана и физичка 
неактивност. 
 
Пушење – изазива једну петину свих кардиоваскуларних болести. Пушачи имају 
двоструко до троструко виши ризик за појаву срчаног и можданог удара, у 
поређењу са непушачима. Ризик је већи уколико је особа почела да пуши пре 16. 
године живота. Ризик расте са годинама и виши је код жена него код мушкараца.  
Неправилна исхрана – фактор ризика сама по себи, али је повезана и са другим 
факторима ризика који су одговорни за појаву болести срца и крвних судова, а у 
које спадају гојазност, шећерна болест, повишене масноће у крви, повишен крвни 
притисак. Сматра се да је недовољан унос воћа и поврћа одговоран за настанак 20% 
свих болести срца и крвних судова.  
 

Недовољна физичка активност – значајно доприноси старењу крвних судова. 
Одговорна је за појаву скоро сваког четвртог случаја срчаног удара. Представља и 
фактор ризика за настанак гојазности, шећерне болести и повећаног крвног 
притиска. Свакодневна получасовна шетња брзим ходом смањује ризик од срчаног 



удара за 18%, а од можданог удара за 11%. Иако је физичка активност за већину 
особа безбедна, потребно је да особе са здравственим проблемима консултују 
лекар а о  то ме ко ји је вид физичке активности за њих најбољи у односу на 
здравствено стање.  
 
Редовне контроле здраственог стања представљају веома важну превентивну 
меру. Оне омогућавају да се болест благовремено открије, да се процени 
укупан ризик код сваког појединца и да се са изабраним лекаром развије 
индивидуалан, специфичан план акције за побољшање здравља. Потребно је 
да особе узраста од 19 до 35 година једном у пет година ураде систематски 
преглед који подразумева: општи клинички преглед и преглед по системима, 
лабораторијске анализе и оцену здравственог стања у зависности од присуства 
фактора ризика. Неопходно је да све особе старије од 35 година сваке друге 
године ураде систематски преглед.  
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