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ШТО Е ЗДРАВЈЕ?

Здравјето е состојба на целосна
физичка, ментална и социјална
благосостојба, а не само отсуство на
болест или слабост или телесен
недостаток

* World Health Organization. (2006). Constitution of the World Health Organization – Basic Documents, Forty-
fifth edition, Supplement, October 2006.



З Д Р А В Ј Е



„Здравјето е човеково право.

Никој не треба да се разболи

или да умре само затоа што

не може да пристапи до

услугите што му се

потребни.“

– Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus



Најважното во животот, едно од

најпосакуваните нешта е здравјето. Без оглед

што некој сака и кон што се стреми, не смее да

заборави дека здравјето е неопходно. Тоа е

услов за остварување на човековите можности,

извор на неговите сили, поттик за негово добро

чувство.



ЗДРАВЈЕ Е...



5 ДИМЕНЗИИ НА ЗДРАВЈЕТО

Физичко Емоционално Социјално

Духовно Интелектуално



ФАКТОРИ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ

Здрава вода за пиење

Здрава храна

Образование за секое дете

Едукација и информирање за здравјето

Еднаквост на половите



Еден млад човек треба редовно да јаде и да се одмора,

да внимава да не се повреди, умерено да постапува во

секој поглед. Да води сметка за можните последици од

лошите дејства. Треба да се занимава со спорт и да

има други физички активности (движење, помагање

дома, редовни неделни прошетки…). Треба да ги

послуша поискусните и лекарот, кога ќе му посочат

некоја обврска во врска со здравјето.



ЕТИЧКИ НОРМИ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ

НА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО

Чувај го здравјето!

Не прави ништо што го повредува здравјето!

Грижи се за здравјето на блискиот!

Јади добро и умерено!

Занимавај се со спорт!



Светот во кој живееме постојано се развива и
менува. Луѓето сè повеќе се подготвени да се
справат со предизвиците. Располагаме со многу
можности да влијаеме на сопствениот живот.
Главниот адут ни се правата и слободите што ги
поседуваме како човечки суштества. Човековите
права и слободи имаат есенцијално значење за
физичкиот и личниот интегритет на човекот како
природно битие.



МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ
Менталното здравје е состојба на
благосостојба во која индивидуата ги реализира
своите сопствени способности, може да се
справи со нормалните стресови на животот, да
работи продуктивно и плодно и е во состојба да
даде придонес во заедницата.

*Mental health: strengthening our response". World Health Organization. August 2014. 
Retrieved 4 May 2014.



ПРАШАЊА...?

ВИ БЛАГОДАРИМЕ 

НА ВНИМАНИЕТО


