
КВАЛИТЕТКВАЛИТЕТ ЖИВОТАЖИВОТА, , ЗДРАВЉЕЗДРАВЉЕ

ИИ ИСХРАНАИСХРАНА –– НОВИНОВИ ИЗАЗОВИИЗАЗОВИ

БеоградБеоград

20120144

ПрофПроф. . дрдр ОлгаОлга ЦветановићЦветановић



ЖивотниЖивотни стандардстандард КвалитетКвалитет

животаживота
““ОбјективнеОбјективне”” проценепроцене стањастања ии могућностимогућности

•• ЕкономскиЕкономски аспектиаспекти ((ДПДП попо становникустановнику))

•• ДруштвениДруштвени, , политичкиполитички, , културникултурни ии социјалнисоцијални

аспектиаспекти

•• ФизичкоФизичко ии менталноментално здрављездравље

•• ОбразовањеОбразовање

•• ЈавнеЈавне услугеуслуге

•• СлободноСлободно времевреме........

““СубјективнеСубјективне ““ проценепроцене –– мерењемерење личнеличне перцепцијеперцепције

ии везевезе саса другимдругим феноменимафеноменима



UNDP HDI: UNDP HDI: СрбијаСрбија 2000 2000 –– 20201212

HDI HDI –– ИндексИндекс развојаразвоја друштвадруштва ((Human Human 

Development IndexDevelopment Index)) –– шансашанса заза дугдуг ии здравздрав

животживот, , нивониво писменостиписмености ии могућностмогућност школовањашколовања ии

доходакдоходак попо становникустановнику::

•• 2000: 0,726 (67. 2000: 0,726 (67. местоместо уу светусвету))

•• 2007: 0,7602007: 0,760

•• 20120122: 0,7: 0,769 69 (64. (64. местоместо уу светусвету))

IHDI IHDI –– Inequality adjusted HDI Inequality adjusted HDI –– укључујеукључује губиткегубитке

збогзбог неједнакостинеједнакости уу друштвудруштву

•• 2011: 0,694 (34. 2011: 0,694 (34. местоместо уу светусвету))

•• 2012: 0,696 (37. 2012: 0,696 (37. местоместо уу светусвету))



ЗДРАВЉЕЗДРАВЉЕ –– ВРЕДНОСТВРЕДНОСТ ИИ ПРАВОПРАВО (1)(1)

•• ЗДРАВЉЕЗДРАВЉЕ –– стањестање комплетногкомплетног физичкогфизичког, , 

менталногменталног ии социјалногсоцијалног благостањаблагостања, , аа нене самосамо

одсуствоодсуство болестиболести ((СЗСЗO, 1946)O, 1946)

•• ПРАВОПРАВО обухватаобухвата свесве факторефакторе којикоји утичуутичу нана

здравздрав животживот ии заштитузаштиту: : 

–– БезбеднуБезбедну водуводу заза пићепиће ии канализацијуканализацију

–– БезбеднуБезбедну хранухрану

–– АдекватнуАдекватну исхрануисхрану ии становањестановање

–– ОбразовањеОбразовање ии свесве информацијеинформације уу везивези здрављаздравља

–– ЈеднакостЈеднакост половаполова ии друштвенихдруштвених групагрупа



СистемСистем здравственездравствене заштитезаштите којикоји обезбеђујеобезбеђује

•• ЈеднакеЈеднаке могућностимогућности заза свакогсваког дада уживаужива највећинајвећи

могућимогући нивониво здрављаздравља

•• ПревенцијуПревенцију,, лечењелечење ии контролуконтролу болестиболести

•• ПриступПриступ основнимосновним лековималековима ии

•• ЗдрављеЗдравље мајкемајке, , дететадетета ии репродуктивнорепродуктивно здрављездравље

((будућебудуће генерацијегенерације))

КанцеларијаКанцеларија ВисокогВисоког комесаракомесара

УНУН заза људскаљудска праваправа ии СЗОСЗО

КЉУЧНИКЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТЕЛЕМЕНТ КВАЛИТЕТАКВАЛИТЕТА ЖИВОТАЖИВОТА ИИ

БЛАГОСТАЊАБЛАГОСТАЊА ии саса аспектааспекта друштвадруштва ии саса

аспектааспекта појединцапојединца

ЗДРАВЉЕЗДРАВЉЕ –– ВРЕДНОСТВРЕДНОСТ ИИ ПРАВОПРАВО ((22))



ТЕНДЕНЦИЈЕТЕНДЕНЦИЈЕ

ПроблемиПроблеми ии изазовиизазови

•• ИскорењивањеИскорењивање заразнихзаразних болестиболести

•• ПроблемПроблем неисхрањеностинеисхрањености уу појединимпојединим регионимарегионима

•• ПродужаваПродужава сесе просечнипросечни животниживотни веквек

•• ХроничнеХроничне незаразненезаразне болестиболести ((ХНБХНБ)) уу светусвету сусу 2008.     2008.     

билебиле узрокузрок смртисмрти 2 2 путапута вишевише уу односуодносу нана 1980  1980  

((прогнозапрогноза 22030: 4x)030: 4x)

•• УтицајиУтицаји нана здрављездравље –– исхранаисхрана 6060--70%  70%  

•• МењајуМењају сесе узроциузроци, , врстеврсте ии распрострањеностраспрострањеност болестиболести

-- растућирастући ризикризик: : ПРЕКОМЕРНАПРЕКОМЕРНА ТЕЖИНАТЕЖИНА



ПоследицеПоследице неадекватненеадекватне исхранеисхране уу

светусвету
•• ОкоОко 1.5 1.5 мрдмрд људиљуди уу светусвету имаима прекомернупрекомерну тежинутежину, , 

500500 милионамилиона јеје гојазногојазно ((20082008))

•• ОкоОко 4343 милионамилиона децедеце iiисподиспод 5 5 годинагодина имаима

прекомернупрекомерну тежинутежину ((20102010))

•• OOкоко 115115 милионамилиона децедеце уу светусвету неманема довољнудовољну тежинутежину

•• 11/3 /3 предшколскепредшколске децедеце имаима дефицитдефицит витаминавитамина AA
ИмунитетИмунитет ии развојразвој децедеце јеје угроженугрожен ии збогзбог

недостатканедостатка ии другихдругих витаминавитамина ии минераламинерала

ЕвропаЕвропа: : ХНБХНБ –– узрокузрок 86% 86% смртнихсмртних

случајеваслучајева i 77% i 77% узрокузрок болестиболести



ЧИЊЕНИЦЕЧИЊЕНИЦЕ –– СРБИЈАСРБИЈА (1)(1)

СтопаСтопа смртностисмртности растерасте: 2002: 2002--2010 2010 ++ 3,3 3,3 %%

ХНБХНБ –– растућирастући узрокузрок морталитетаморталитета ((СГЈСГЈ):):

–– 2002: (2002: (туморитумори ++ болестиболести крвотокакрвотока) 73,5% ) 73,5% 

–– 2010: (2010: (туморитумори ++ болестиболести крвотокакрвотока) 75,6% ) 75,6% 

•• 46,8%  46,8%  становништвастановништва имаима хипертензијухипертензију

•• 600.000 600.000 особаособа илиили 8,2% 8,2% популацијепопулације имаима дијабетдијабет

•• 300.000300.000 људиљуди болујеболује одод депресиједепресије

•• 500.000500.000 женажена ии 200.000200.000 мушкарацамушкараца болујеболује одод

остеопорозеостеопорозе

•• 100.000100.000 људиљуди имаима глаукомглауком

•• 4.5004.500 особаособа јеје нана дијализидијализи

•• 100.000 100.000 болујеболује одод АлцхајмеровеАлцхајмерове болестиболести



•• 36,2%36,2% одраслогодраслог становништастановништа јеје прекомернопрекомерно

ухрањеноухрањено,, аа прекопреко 18%  je 18%  je гојазногојазно

•• 2/3 2/3 становникастановника СрбијеСрбије слободнослободно времевреме проводипроводи

претежнопретежно седећиседећи

•• 3 3 путапута недељнонедељно вежбавежба ¼¼ становникастановника ((уу пораступорасту))

ЧИЊЕНИЦЕЧИЊЕНИЦЕ –– СРБИЈАСРБИЈА (2)(2)



ЧИЊЕНИЦЕЧИЊЕНИЦЕ –– БеоградБеоград

ИстраживањеИстраживање спроведеноспроведено уу основнимосновним ии средњимсредњим

школамашколама ((84 000 84 000 ученикаученика, , 93%93% обухватобухват))

•• 17%17% ученикаученика имаима лошелоше телеснотелесно држањедржање

•• АлергијеАлергије кодкод ученикаученика::

–– 19991999//2000:  2000:  2,93%2,93%

–– 20092009//20102010:  4,76%  (6,72% :  4,76%  (6,72% 

средњошколцисредњошколци))

•• ПотребнаПотребна коркцијакоркција видавида::

–– ОсновнаОсновна школашкола 3,7%3,7%

–– СредњаСредња школашкола 7,7%7,7%

•• СрчанеСрчане манемане

–– 2000:   2000:   0,21%0,21%

–– 2010:   2010:   1,03%1,03%



ЧИЊЕНИЦЕЧИЊЕНИЦЕ –– ДЕЦАДЕЦА

•• УУ СрбијиСрбији јеје данасданас свакосвако 5. 5. детедете гојазногојазно

•• ПроценаПроцена стањастања физичкихфизичких способностиспособности уу

основнимосновним школамашколама уу општиниопштини ЧукарицаЧукарица јеје

показалапоказала порастпораст тежинетежине ии висиневисине децедеце::

1995 1995 -- 20092009 ВисинаВисина ТежинаТежина

ДечациДечаци +3%+3% +14%+14%

ДевојчицеДевојчице +2,5%+2,5% +11%+11%

Извор: Завод за спорт и медицину спорта



ПОСЛЕДИЦЕПОСЛЕДИЦЕ ИИ ПРОБЛЕМИПРОБЛЕМИ
•• РастуРасту издацииздаци заза здравствоздравство уу светусвету ((СЗОСЗО): ): 

–– 2007:  o2007:  oккo 4 o 4 трилионатрилиона USUS $$

–– 2009:  o2009:  oккo 6 o 6 трилионатрилиона USUS $$

““НеодрживаНеодржива тенденцијатенденција заза привредупривреду”” ((дрдр ММ. . 

ЧанЧан, , генералнигенерални директордиректор СЗОСЗО))

•• ИздациИздаци заза здравствоздравство уу земљамаземљама ОЕЦДОЕЦД::

–– 1990: o1990: oккo 7% o 7% ДПДП

–– 2004: o2004: oккo 9% o 9% ДПДП

–– ПрогнозаПрогноза: : даљидаљи растраст заза јошјош 33--6% 6% 

ОгромнеОгромне разликеразлике измеђуизмеђу земаљаземаља -- ЗемљеЗемље ОЕЦДОЕЦД::

20% 20% становништвастановништва ии 80% 80% издатакаиздатака заза здравствоздравство



ИздациИздаци заза здравствоздравство ии

изабранимизабраним земљамаземљама ии учешћеучешће

приватнихприватних трошковатрошкова

ЗемљаЗемља

УкупниУкупни издацииздаци заза

здрављездравље попо становникустановнику

((€€))

% % учешћаучешћа

становништвастановништва

ШвајцарскаШвајцарска 71857185 3131

НемачкаНемачка 47234723 1313
ПортугалијаПортугалија 23652365 2525
СловенијаСловенија 22312231 1313
ХрватскаХрватска 11121112 1515
СрбијаСрбија 576576 3535

ИзворИзвор: World Health Statistics 2012, WHO: World Health Statistics 2012, WHO



ГлобалноГлобално здрављездравље 20352035
МеђународнаМеђународна банкабанка заза обновуобнову ии развојразвој

•• ЕкономскаЕкономска оправданостоправданост улагањаулагања уу здрављездравље ((смањењесмањење

моратлитетаморатлитета уу мањемање развијенимразвијеним земљамаземљама водиводи

пораступорасту НДНД заза 11%)11%)

•• ТеТе зељезеље улажуулажу садасада ии самесаме, , аа међународнамеђународна помоћпомоћ ћеће

сесе удвостручитиудвостручити ((саса 3 3 нана 6 6 милијардимилијарди доларадолара

годишњегодишње))

•• МогућеМогуће јеје смањитисмањити јазјаз измеђуизмеђу богатихбогатих ии сиромашнихсиромашних

•• ТребаТреба повећаватиповећавати % % покривеностипокривености становништвастановништва

здравственомздравственом заштитомзаштитом (Universal Health Coverage)(Universal Health Coverage)

•• ТребаТреба припремитиприпремити пакетепакете релативнорелативно јефтинихјефтиних, , алиали

ефикаснихефикасних услугауслуга уу везивези ХНБХНБ



АкцијеАкције СЗОСЗО
1992 1992 МеђународнаМеђународна конференцијаконференција оо исхраниисхрани

1996: 1996: СветскиСветски самитсамит хранехране–– понудапонуда понудапонуда хранљивиххранљивих

ии безбеднихбезбедних намирницанамирница jeje основниосновни предусловпредуслов

заштитезаштите здрављаздравља ((погоршањепогоршање еколошкихеколошких условауслова, , 

смањењесмањење кориснихкорисних узуз повећањеповећање штетнихштетних материјаматерија уу

јестивимјестивим биљкамабиљкама), ), потребнопотребно јеје истраживањеистраживање

применепримене суплеменатасуплемената ии променапромена штетнихштетних навиканавика ии

стиловастилова животаживота

2004: 2004: ГлобалнаГлобална стратегијастратегија уу доменудомену исхранеисхране, , физичкефизичке

активностиактивности ии здрављаздравља –– животниживотни веквек, , болестболест ии

трошковитрошкови здрављаздравља уу светусвету растурасту (5(5--10% 10% БДПБДП--a), a), новенове

болестиболести -- широкишироки спектарспектар новихнових мерамера



ЕУЕУ 2007: 2007: БелаБела књигакњига оо стратегијистратегији уу областиобласти исхранеисхране, , 

прекомернепрекомерне тежинетежине, , дебљинедебљине ии здрављаздравља

•• БољеБоље информисањеинформисање

потрошачапотрошача

•• КвалитетКвалитет ии бољебоље означавањеозначавање

прехрамбенихпрехрамбених производапроизвода

•• КоректнијеКоректније маркетингмаркетинг ии

рекламнерекламне акцијеакције

•• ПодршкаПодршка здравијемздравијем изборуизбору

намирницанамирница ((већавећа потрошњапотрошња

воћавоћа ии поврћаповрћа) ) 

•• ОштријиОштрији прописипрописи заза некенеке

састојкесастојке прехрамбенихпрехрамбених

производапроизвода

•• СтимулисањеСтимулисање физичкефизичке

активностиактивности

•• ПромовисањеПромовисање здравихздравих

стиловастилова животаживота ((младимлади) ) 

•• ЕдукацијаЕдукација уу доменудомену

здрављаздравља, , исхранеисхране ии физичкефизичке

активностиактивности

•• ИстраживањеИстраживање ии праћењепраћење

свихсвих релевантнихрелевантних феноменафеномена

•• МотивисањеМотивисање произвођачапроизвођача

прехрамбенихпрехрамбених производапроизвода



II II планплан акцијаакција уу областиобласти хранехране ии

исхранеисхране 20072007--2012 (2012 (СЗОСЗО ЕвропаЕвропа))
•• ЦиљевиЦиљеви оо областиобласти безбедностибезбедности намирницанамирница

•• ЕксплицитниЕксплицитни циљевициљеви уу областиобласти исхранеисхране::

< < 10% 10% дневногдневног енергетскогенергетског уносауноса изиз засићенихзасићених

мастимасти

<< 1% 1% дневногдневног енергетскогенергетског уносауноса изиз трансмаснихтрансмасних

киселинакиселина

<< 10% 10% дневногдневног енергетскогенергетског уносауноса изиз шећерашећера

>> 400 400 гргр воћавоћа ии поврћаповрћа дневнодневно

< < 5 5 гргр солисоли дневнодневно



НОВАНОВА ЕВРОПСКАЕВРОПСКА ПОЛИТКАПОЛИТКА ЗАЗА

ЗДРАВЉЕЗДРАВЉЕ -- ЗДРАВЉЕЗДРАВЉЕ 2020 2020 

–– новнов приступприступ, , вредностивредности, , моделимодели

––
•• УниверзалностУниверзалност

•• ЈеднакостЈеднакост уу доступностидоступности

негенеге ии могућностимогућности дада сесе

„„добиједобије““ здрављездравље

•• СолидарностСолидарност

•• ОдрживостОдрживост

•• ПравоПраво нана учешћеучешће уу

одлучивањуодлучивању

•• ДостојанствоДостојанство

•• НедискриминацијаНедискриминација

•• ТранспарентностТранспарентност

•• ОдговорностОдговорност

ПобољшањеПобољшање управљањауправљања заза здрављездравље крозкроз

сарадњусарадњу, , ангажовањеангажовање грађанаграђана, , мешавинумешавину регулацијерегулације ии

слободнеслободне вољевоље, , учешћеучешће разнихразних органаоргана ии стручњакастручњака, , 
адаптивнеадаптивне политикеполитике, , еластичнееластичне структуреструктуре ии бољабоља

предвиђањапредвиђања



АКЦИЈЕАКЦИЈЕ УУ СРБИЈИСРБИЈИ

•• СтратегијаСтратегија заза превенцијупревенцију ии контролуконтролу ХНБХНБ

•• СтратегијаСтратегија развојаразвоја здрављаздравља младихмладих уу

РепублициРепублици СрбијиСрбији

•• ЗдравственеЗдравствене промотивнепромотивне кампањекампање

•• ЗдравственеЗдравствене васпитневаспитне кампањекампање

... ... саса расположивимрасположивим средствимасредствима ии

приоритетимаприоритетима ... ... 

% % издвајањаиздвајања заза здравствоздравство –– окооко 5,7 5,7 –– 6%6%



УправљамоУправљамо организацијамаорганизацијама? ? –– ДаДа! ! 

УправљамоУправљамо квалитетомквалитетом? ? –– ДаДа! ! 

УправљамоУправљамо одржавањемодржавањем

аутомобилааутомобила ((окооко 30 000 30 000 деловаделова))? ? ––

ДаДа!!

АА дада лили ии какокако

управљамоуправљамо здрављемздрављем??



ИНДУИВИДУАЛНОИНДУИВИДУАЛНО v. v. КОЛЕКТИВНОКОЛЕКТИВНО

ЗДРАВЉЕЗДРАВЉЕ ПОЈЕДИНЦАПОЈЕДИНЦА –– хармонијахармонијахармонијахармонијахармонијахармонијахармонијахармонија

физичкогфизичкогфизичкогфизичкогфизичкогфизичкогфизичкогфизичког, , интелектуалногинтелектуалногинтелектуалногинтелектуалногинтелектуалногинтелектуалногинтелектуалногинтелектуалног, , духовногдуховногдуховногдуховногдуховногдуховногдуховногдуховног ииииииии

социјалногсоцијалногсоцијалногсоцијалногсоцијалногсоцијалногсоцијалногсоцијалног квалитетаквалитетаквалитетаквалитетаквалитетаквалитетаквалитетаквалитета животаживотаживотаживотаживотаживотаживотаживота нананананананана нашемнашемнашемнашемнашемнашемнашемнашем

животномживотномживотномживотномживотномживотномживотномживотном путупутупутупутупутупутупутупуту

““УПРАВЉАЊЕУПРАВЉАЊЕ ЗДРАВЉЕМЗДРАВЉЕМ”” -- ““Health Health 

managementmanagement”” –– углавномуглавном сесе везујевезује заза

квантитетквантитет ии квалитетквалитет здравственихздравствених

услугауслуга ии заза побољшањепобољшање здрављаздравља

популацијепопулације нана одређенојодређеној територијитериторији саса

свихсвих аспекатааспеката

КоКо јеје одговоранодговоран заза мојемоје



ПојединциПојединци

•• НеадекватнаНеадекватна исхранаисхрана

•• МалоМало кретањакретања

•• ШтетнеШтетне навикенавике

•• СтресовиСтресови ((перцепцијаперцепција))

•• ГенетикаГенетика

ПојединциПојединци уу

организацијамаорганизацијама каокао

произвођачипроизвођачи ии послодавципослодавци

•• КвалитетКвалитет производапроизвода

•• УсловиУслови радарада

•• УтицајиУтицаји нана животнуживотну срединусредину ии

друштводруштво

ПравиПрави узроциузроци –– ии одговорностодговорност појединацапојединаца

ии организацијаорганизација



ХроничнеХроничне незаразненезаразне болестиболести ((ХНБХНБ)  )  

УзроциУзроци ии факторифактори ризикаризика

•• ((ЛошеЛоше) ) животнеживотне навикенавике ии стилстил животаживота

•• НеадекватнаНеадекватна исхранаисхрана

•• ПрекомернаПрекомерна тежинатежина

•• НедостатакНедостатак витаминавитамина, , минераламинерала ии

микронутријенатамикронутријената ((гвожђегвожђе, , јодјод, , витаминавитамина АА, , 

фолнафолна киселинакиселина, , итдитд..) ) 

•• ((НеНе))квалитетквалитет ии загађеностзагађеност намирницанамирница

•• ВисокВисок притисакпритисак

•• ХолестеролХолестерол



1) Једарце

(2) Једро

(3) Рибозом

(4) Алвеола

(5) Ендоплазматичнио

ретикулум

(6) Голџијев апарат

ЋелијаЋелија –– основнаосновна градивнаградивна јединицајединица::

прекопреко 35 000 000 000 00035 000 000 000 000 ((билионабилиона) ) уу телутелу

(7) Ћелијски скелет

(8)Ендоплазматичнио

ретикулум

(9) Митохондрује

(10) Вакуола

(11) Цитоплазма

(12) Лизозом

(13) Центриола

ИнтрацелуларнаИнтрацелуларна течносттечност : јони калијума, магнезијума, фосфата

ЕкстрацелуларнаЕкстрацелуларна течносттечност: : натријум, хлориди, бикарбонати, 

хранљиве материје (глукоза, масти, кисеоник, аминокиселине), 

угљендиоксид

ТелоТело -- јединственјединствен системсистем::
•• ЋелијеЋелије

•• ТкиваТкива

•• ОрганиОргани

•• СистемиСистеми: : 
•Нервни систем

•Мишићно коштани систем

•Циркулациони систем

•Респираторни систем

•Систем органа за варење

•Покровни систем

•Уринарни систем

•Репродуктивни систем

•Имуни систем

•Ендокрини систем

БОЛЕСТБОЛЕСТ je je 

уствариуствари поремећајпоремећај

динамичкединамичке

равнотежеравнотеже

биохемијскихбиохемијских

процесапроцеса

НашеНаше телотело јеје

огромнаогромна сложенасложена

фабрикафабрика, , аа

ЗДРАВЉЕЗДРАВЉЕ јеје

одржавањеодржавање

стабилногстабилног

унутрашњегунутрашњег

окружењаокружења безбез

обзираобзира нана

спољашњеспољашње

променепромене -

ХОМЕОСТАЗАХОМЕОСТАЗА



МИНЕРАЛИМИНЕРАЛИ ИИ ВИТАМИНИВИТАМИНИ УУ ВОЋУВОЋУ

ИИ ПОВРЋУПОВРЋУ

НаНа 100 100 гргр.. КомпонентеКомпоненте 19851985 19961996 СмањењеСмањење

МахунаркеМахунарке калцијумкалцијум 5656 3434 --38%38%

БроколиБроколи калцијумкалцијум 103103 3333 --68%68%

КромпирКромпир магнезијуммагнезијум 2727 1818 --33%33%

ШаргарепаШаргарепа магнезијуммагнезијум 21 21 0909 --57%57%

СпанаћСпанаћ витаминвитамин ЦЦ 5151 2121 --58%58%

ЈабукеЈабуке витаминвитамин ЦЦ 55 11 --80%80%

БананеБанане калцијумкалцијум 420420 327327 --24%24%

JJагодеагоде витаминвитамин ЦЦ 6060 1313 --67%67%



СКРИВЕНАСКРИВЕНА ГЛАДГЛАД-- ““ГладнеГладне”” ћелијећелије
ЗаштоЗашто човекчовек једеједе неколиконеколико путапута дневнодневно??

ЗатоЗато штошто јеје свакојсвакој нашојнашој ћелијићелији свакогсваког данадана

неопходнонеопходно минимумминимум

90 90 биолошкибиолошки активнихактивних материјаматерија::

••5959 минераламинерала

••1616 витаминавитамина

••1212 аминокиселинааминокиселина

••33 основнеосновне маснемасне киселинекиселине

ДневнаДневна дозадоза

ВитаминВитамин ЦЦ = 15 = 15 поморанџипоморанџи илиили 42 42 

парадајзапарадајза

ВитаминВитамин ЕЕ = 10 = 10 чашачаша маслиновогмаслиновог уљауља

БетакаротинБетакаротин == 5 5 шаргарепашаргарепа

СеленСелен == 16 16 прженихпржених јајајаја илиили 160 160 бананабанана!!

НеопходностНеопходност коришћењакоришћења додатакадодатака узуз исхрануисхрану



ХипократХипократ: : ““НекаНека хранахрана будебуде леклек ии неканека леклек будебуде хранахрана””

•• ПромовисаоПромовисао ”” ортомолекуларнуортомолекуларну медицинумедицину”” –– одржавањеодржавање здрављаздравља

помоћупомоћу додатакадодатака исхраниисхрани -- ““right molecules in the right amountsright molecules in the right amounts””

•• ЗалагаоЗалагао сесе заза мегавитамиснкумегавитамиснку терапијутерапију, , заза додаткедодатке исхраниисхрани ии посебнопосебно

заза коришћењекоришћење витаминавитамина ЦЦ

РусијаРусија:: ИнститутИнститут заза исхрануисхрану РускеРуске академијеакадемије медицинскихмедицинских

науканаука, , МосковскаМосковска медицинскамедицинска акдемијаакдемија СеченовСеченов, ... : , ... : 

•• ОдОд 2005. 2005. мерамамерама заза усусaaвршавањевршавање лековителековите исхранеисхране уу

медицинскомедицинско превентивнимпревентивним установамаустановама РускеРуске федерацијефедерације

биолошкобиолошко активниактивни додацидодаци исхраниисхрани сусу прописанипрописани каокао важанважан

елементелемент лековителековите исхранеисхране

•• НаправљенНаправљен јеје посебанпосебан програмпрограм школовањашколовања новихнових генерацијагенерација

лекаралекара којикоји ћеће разуметиразумети ии примењиватипримењивати природнаприродна средствасредства,  ,  

поредпоред лековалекова

АмерикаАмерика:: ЛајнусЛајнус ПаулингПаулинг–– умроумро 1994. 1994. уу 93.93. годинигодини, , једанједан

одод 4 4 добитникадобитника 2 2 НобеловеНобелове награденаграде: : 1954 1954 заза хемијухемију, , 1962 1962 заза

мирмир



КАКВИКАКВИ ДОДАЦИДОДАЦИ УЗУЗ ИСХРАНУИСХРАНУ??
ПрофПроф. . дрдр ВикторВиктор ТутељанТутељан, , директордиректор ИнститутаИнститута заза

исхрануисхрану РАМНРАМН ии профпроф. . дрдр ВладимирВладимир АбдулајевичАбдулајевич

ДадалиДадали,  ,  МедицинскаМедицинска академијаакадемија уу ПетроградуПетрограду: : 

•• ПриродниПриродни

•• ПроизведениПроизведени адекватномадекватном технологијомтехнологијом

•• БезбедниБезбедни ((ИСОИСО 22000, 22000, GMPGMP) ) 

•• БиодоступниБиодоступни

•• КлиничкиКлинички испитанииспитани



ЋЕЛИЈАЋЕЛИЈА
саса БАДБАД

ЧИШЋЕЊЕЧИШЋЕЊЕ

((везивањевезивање ии

избацивањеизбацивање

токсинатоксина изиз

ћелијаћелија))

ИСХРАНАИСХРАНА

((надокнаданадокнада

дефицитадефицита хранљивиххранљивих

материјаматерија))

УРАВНОТЕЖЕЊЕУРАВНОТЕЖЕЊЕ

МЕТАБОЛИЗМАМЕТАБОЛИЗМА

((ћелијећелије неометанонеометано

функционишуфункционишу))

РЕГЕНЕРАЦИЈАРЕГЕНЕРАЦИЈА

ЋЕЛИЈАЋЕЛИЈА

((обнављањеобнављање))

ЗАШТИТАЗАШТИТА

((повећањеповећање природнеприродне

отпорностиотпорности организмаорганизма))

СКУПЉАЊЕСКУПЉАЊЕ ТОКСИНАТОКСИНА

ГЛАДНАГЛАДНА ЋЕЛИЈАЋЕЛИЈА

((недостајунедостају кориснекорисне

материјематерије ))

ЋЕЛИЈЕЋЕЛИЈЕ БРЗОБРЗО

ОДУМИРУОДУМИРУ

((споријеспорије сесе

рађајурађају новенове

ћелијећелије))

СМАЊЕЊЕСМАЊЕЊЕ ПРИРОДНЕПРИРОДНЕ

ОТПОРНОСТИОТПОРНОСТИ

ОРГАНИЗМАОРГАНИЗМА

((путпут кака проблемимапроблемима саса

здрављемздрављем))

ПРОЦЕСПРОЦЕС

СТАРЕЊАСТАРЕЊА

УСПОРАВАЊЕУСПОРАВАЊЕ

МЕТАБОЛИЗМАМЕТАБОЛИЗМА

безбез БАДБАД

ПОДМЛАЂИВАЊЕПОДМЛАЂИВАЊЕ



ОдговорностОдговорност ии приступприступ
•• ДруштвоДруштво

–– КлимаКлима, , институционалниинституционални условиуслови, , циљевициљеви, , стратегијестратегије, , 

политикеполитике ии финансирањефинансирање

–– ЗаводиЗаводи заза јавнојавно здрављездравље

–– ДржавнеДржавне ии приватнеприватне здравственездравствене установеустанове

•• ОрганизацијеОрганизације каокао произвођачипроизвођачи, , потрошачипотрошачи ии

послодавципослодавци

•• СвакиСваки појединацпојединац

““POST FESTUMPOST FESTUM”” илиили ПРЕВЕНЦИЈАПРЕВЕНЦИЈА??

ЛЕЧЕЊЕЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИБОЛЕСТИ ИЛИИЛИ ОДРЖАВАЊЕОДРЖАВАЊЕ

ЗДРАВЉАЗДРАВЉА ИИ КВАЛИТЕТАКВАЛИТЕТА ЖИВОТАЖИВОТА??



СЗОСЗО ии ИнститутИнститут заза јавнојавно здрављездравље ““ДрДр МиланМилан ЈовановићЈовановић

БатутБатут””:  :  ““НеопходнаНеопходна je je уу већојвећој меримери::

•• ПревенцијаПревенција

•• ПроменаПромена ((лошихлоших) ) навиканавика ((дувандуван, , алкохолалкохол, , дрогедроге))

•• ЗдравијаЗдравија исхранаисхрана

•• ФизичкаФизичка активностактивност

•• ВећаВећа одговорностодговорност ии учешћеучешће свихсвих друштвенихдруштвених ии

приватнихприватних институцијаинституција, , групагрупа ии свакогсваког појединцапојединца””

ЗЗ ДД РР АА ВВ ЉЉ ЕЕ 2 0 2 02 0 2 0



ЗдрављеЗдравље свакогсваког одод наснас зависизависи ии

одод нашегнашег схватањасхватања одговорностиодговорности

ЧекатиЧекати проблемепроблеме, , папа тектек

ондаонда реаговатиреаговати

ЛечитиЛечити симптомесимптоме ии

последицепоследице

УнапредУнапред радитирадити нана

спречавањуспречавању

настанканастанка проблемапроблема

УклањатиУклањати

узрокеузроке

проблемапроблема

ТУЂАТУЂА

ОДГОВОРНОСТОДГОВОРНОСТ
МОЈАМОЈА

ОДГОВОРНОСТОДГОВОРНОСТ



•• ЗдравЗдрав духдух –– ““ КаквеКакве сусу тити

мислимисли, , такавтакав тити јеје животживот””
•• ВаздухВаздух

•• ВодаВода

•• ИзбалансиранаИзбалансирана исхранаисхрана + + БАДБАД

•• ФизичкаФизичка активностактивност

•• ЗдравЗдрав стилстил животаживота

КакоКако ондаонда битибити здравздрав??



УчествујтеУчествујте уу анкетианкети

анкетианкети СЗОСЗО: : 

КВАЛИТЕТКВАЛИТЕТ ЖИВОТАЖИВОТА -- АСПЕКТАСПЕКТ

ЗДРАВЉАЗДРАВЉА ИИ ИСХРАНЕИСХРАНЕ

http://www.visionsurvey.nethttp://www.visionsurvey.net

cvetanovic.olga@gmail.comcvetanovic.olga@gmail.com


