
Престанете да согорувате фосилни 
горива како нафта, јаглен и природен гас 

Грижете се за човечкиот отпад. 
Нетретираниот човечки 

отпад ги уништува екосистемите и 
здравјето на луѓето

Добро планирајте ги системите за јавен транспорт, 
вклучувајќи безбедно одење и возење велосипед 

со цел да се подобри квалитетот на воздухот, 
да се ублажат климатските промени и да се овозможат 

дополнителни здравствени придобивки

Здравје 
Април - светски ден на 7

НАША ПЛАНЕТА НАШЕ ЗДРАВЈЕ

Институт за јавно здравје 
на Република Северна

Македонија

ИСЧИСТЕТЕ ГИ НАШИОТ ВОЗДУХ, ВОДА & ХРАНА
ИЗРАБОТИЛ:
Оддел за здравствена промоција и следење на болести



Глобални информации

Зголемувањето на температурите и поплавите предизвикани 
од климатските промени ќе бидат причина за ризик од 
инфекција со денга на дополнителни 2 милијарди луѓе

600 милиони дрвја се сечат за да се направат 6 трилиони цигари секоја година, со што се намалува чистиот воздух што го дишеме

Повредите од игла од фрлени шприцеви може да 
предизвикаат хепатитис Б, Ц и заразни болести

2 милијарди луѓе на глобално 
ниво немаат безбедна вода за пиење

Согорувањето на фосилните горива како нафта, јаглен и природен гас предизвикува загадување на воздухот

Загадувањето на воздухот предизвикува 
појава на заболувања 

како рак на белите дробови, срцеви заболувања
 и мозочни удари и убива 13 луѓе секоја минута

Загадувањето со азот диоксид може да ги влоши 
респираторните заболувања, особено астмата

Тутунот убива повеќе од 8 милиони луѓе 
секоја година, предизвикува 

голема зависност и претставува 
главен фактор на 

ризик за појава на рак, срцеви, 
белодробни заболувања

829.000 луѓе годишно умираат од дијареја 
предизвикана од загадена вода и лоши санитарни услови

3,6 милијарди луѓе немаат безбедни тоалети на глобално ниво, 
нетретираниот човечки отпад ги деградира

 екосистемите и здравјето на луѓето

Климатските промени се закана за човековото здравје, 
бидејќи  предизвикуваат болести како што

 се ракот, астмата, 
срцевите заболувања и болестите што ги пренесуваат 

комарците како Денга

Девет од десет луѓе дишат загаден воздух

ПРЕПОРАКИ

Заштитете ги изворите на вода така што ќе 
спречите канализацијата, отпадот и хемикалиите 

да влезат во нашите езера, реки или подземни води

Безбедно управувајте со медицинскиот отпад

Тутунот убива; 
одгледувањето тутун ѝ штети на планетата.

 Без тутун.

Наша планета, наше здравје: 
исчистете го нашиот воздух, вода и храна


