
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удружење "Српски Кривак" у сарадњи са Удружењем "Милутин Миланковић" 
организује предавање 

 
Проф. др Олге Цветановић, редовног члана Удружења "Српски Кривак" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

под називом: 
  

ККВВААЛЛИИТТЕЕТТ  ЖЖИИВВООТТАА,,  ЗЗДДРРААВВЉЉЕЕ  ИИ  ИИССХХРРААННАА  ––  ННООВВИИ  ИИЗЗААЗЗООВВИИ  
 

 
Предавање ће се одржати у среду 22. јануара 2014. године, са почетком у 19 часова, 
у сали Удружења "Милутин Миланковић", улаз из Поп Лукине 1Б, који се налази на 
педесетак метара од Бранковог моста, са десне стране, када се крене узбрдо ка 
Саборној цркви.  
 
Ко буде желео, може да дође пола сата раније и да погледа сталну изложбену 
поставку о животу, раду и делу великог српског научника Милутина Миланковића. 
 
 

ККррааттаакк  ррееззииммее  ппррееддаавваањњаа  
 

Људи су неспорно најзначајнији фактор друштвеног и економског развоја, а да би 
искористили свој потенцијал у пуној мери требало би да буду здрави, задовољни и 
спремни да уче и да креативно искористе своје знање. У свету све убрзанијих 
промена, данас се због тога осећа велика потреба за афирмацијом тих кључних 
вредности као што су квалитет живота и здравља.  



У раду се указује на међузависност између квалитета живота, здравља и исхране, 
као и на неке забрињавајуће тенденције у свету - значајан раст хроничних 
незаразних болести, које у великој мери зависе од стила живота и исхране, са једне 
стране, и све убрзанији раст издатака за здравље који постају неодрживи и за богате 
и за сиромашне земље.   

Уочене нове тенденције убрзаног пораста незаразних болести и прекомерне тежине 
као генератора спиралног ширења тих болести имају неке карактеристике криза и 
представљају нове изазове са којима се суочавају сви - од сваког појединца преко 
организација и  локалних заједница до државе и међународних организација. 
Светска здравствена организација, њени органи и многе државе озбиљно раде на 
веома комплексним и ефективним скуповима акција које би кроз боље управљање и 
партнерство свих заинтересованих страна у јавном и приватном сектору допринеле 
побољшању квалитета живота и здравља становништва.  

Ти нови приступи и комплексни програми који на основу анализе правих узрока и 
корена проблема уводе нове концепте подељене одговорности на све оне који (не) 
доприносе здрављу, односно, на државу, на здравствене институције, на привредне 
организације, на друштвене групе и на сваког појединца. Људи су усавршили и 
стално унапређују управљање великим техничким системима, предузећима и разним 
другим друштвеним организацијама, а често заборављају да је најважнији систем 
којим треба да управљају сопствено здравље и здравље породице. На крају, следе 
препоруке које сваком човеку могу да помогну да задрже или побољшају сопствено 
здравље, а у складу са тим, и квалитет свог живота. 


