
10 май – Световен ден за движение за здраве

10 май - Световен ден, посветен на инициативата на Световната здравна организация
„Движението –  това е здраве”.  Основната цел е да се популяризира ролята на физическата
активност, като важен фактор за подобряване на физическото и психическото здраве на
населението. Отбелязването на този ден започва през 2002 г., по инициатива на 55-та Световна
здравна асамблея, когато е приета Резолюция по въпросите на храненето, физическата активност
и здравето.

Недостатъчната физическа активност има значителни последици за общественото здраве.
По данни на Световната здравна организация нивото на физическа активност при 2/3 от
населението над 15-годишна възраст в страните от Европейския съюз е под препоръчителното.
Хиподинамията обуславя 10-15% от общата смъртност в Европейския регион или един милион
смъртни случаи годишно;  8-10  години по кратка продължителност на живота в добро здраве;
рязко нарастване на затлъстяването сред населението на Европа.

Ниската физическа активност влияе върху глобалното бреме на болестите или пряко, или в
резултат на влиянието ╒ върху други основни рискови фактори, в частност високо кръвно
налягане, високо ниво на холестерол и затлъстяване. Съществуват четири основни външни
фактора, които увеличават риска от влошаване на здравето - нездравословно хранене,
тютюнопушене, липса на физическа активност и злоупотреба с алкохол. Те са също така
четирите основни външни фактора за повечето преждевременни смъртни случаи и проблеми със
здравето. Сред всички големи причини за влошаване на здравословното състояние, липсата на
физическа активност наскоро бе призната, като един от рисковите фактори, които могат да бъдат
контролирани.

Независимо, че ниската физическа активност не може да бъде пряка причина за влошаване
на психичното здраве, известно е, че физически активният начин на живот може да намали
стреса, безпокойството и симптомите на депресия сред хората с подобни проблеми.

Особено обезпокоително е, че в глобален аспект се наблюдава все по-голям спад в нивото
на физическата активност и подготовка на децата в училищна възраст. Затова са необходими
повече инициативи, напомнящи, че за осигуряване здравословното развитие на подрастващите,
децата се нуждаят от ежедневна физическа активност с продължителност поне 60 минути.

Редовната физическа активност – 5 пъти седмично по най-малко 30 минути, е
препоръчителна и за възрастните хора, тъй като подобрява функционалното състояние и
качеството им на живот. Интензивността на физическата активност трябва да има умерен и



индивидуализиран характер. По този начин може да бъде намалено разпространението сред
възрастните хора на заболявания като миокарден инфаркт и мозъчен инсулт, остеоартрит,
остеопороза, хипертонична болест и др.

Физическа активност на населението в България, според данни от национално изследване:
•  80% от хората на възраст 25-64 г. са с ниска физическа активност;
•  налице е ниско ниво на информираност на населението за ползата от физическата

активност при профилактика и лечение на заболяванията;
•  едва 7% от пациентите получават информация и съвети за физическа активност от лекар

или друг медицински персонал.

Данни от епидемиологични изследвания за влиянието на физическата активност върху
здравето:
•  Увеличаване на очакваната продължителност на живота в добро здраве с 8-10 години;
•  Понижаване риска от хронични болести:
•  Исхемична болест на сърцето - 2 пъти по-нисък риск сред хората с физически активен

начин на живот;
•  Мозъчен инсулт - намаляване на риска с 1/4;
•  Хипертонична болест  - по-нисък риск от развитие на болестта, както и в дългосрочен

план при контролиране на заболяването;
•  Неинсулинозависим захарен диабет тип 2 - намаляване на риска средно с 1/3;
•  Онкологични заболявания – намаляване на риска от рак на дебелото черво с 40%, както и
от рак на млечната жлеза и на простатата;
•  Наднормено тегло и затлъстяване - ефективно средство за контрол на телесното тегло.

Смята се, че физическата активност не води до изменения в костната плътност, за разлика от
специализираните диетични режими;

•  Благоприятно повлияване на холестероловия профил;
•  Забавяне процесите на стареене - организмът на физически активните лица е по-устойчив

към процесите на възпаление и увреждане на клетките.
Лесно и евтино е – просто трябва да се движим повече, независимо как и къде. Всеки трябва

да намери своето движение – 30 минути на ден могат да се натрупат от слизането ни от автобуса
една спирка по-рано, изкачване на стълби вместо използването на асансьор, бягане, ходене пеш,
игра с детето, разходка на кучето...

Изработването и спазването на правилен и редовен двигателен режим трябва да бъде
част от ценностната система на човека от най-ранна детска до напреднала възраст.
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