
10 май – Световен ден, посветен на инициативата на Световната здравна 

организация „Движението – това е здраве” 

 

                                        
 
   Датата 10 май се обявява за Световен ден, посветен на инициативата на 

Световната здравна организация (СЗО) „Движението – това е здраве”. 

Отбелязването на този ден започва през 2002 г. по инициатива на 55-та 

Световна здравна асамблея.  

    Обездвижването се нарежда сред основните рискови фактори, водещи до 

заболяване и смърт. Според СЗО тенденцията се наблюдава както в развитите, 

така и в развиващите се страни и се дължи на начина на живот на модерното 

общество, съпроводен с намалена физическа активност, нездравословно 

хранене, повишаване  употребата на алкохол и тютюнопушене. 

   Проучванията показват, че физическата активност и здравословното хранене 

са най-важните фактори за постигане на пълноценно здраве. Редовните 

физически упражнения допринасят не само за поддържане на нормално тегло, 

подобряване на физическото и психичното здраве, но и предпазват от редица 

заболявания. 

   Заседналият начин на живот увеличава риска от хронични неинфекциозни 

болести като сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване, диабет, 

остеопороза. 

    Физическата активност и спортът са особено важни за децата и младежите, 

чийто организъм е в процес на растеж и развитие, на физическо и психическо 

съзряване. Чрез спорта се развиват физически качества – бързина, сила, 

издръжливост и ловкост. При физически тренираните деца се повишава 

силата  и концентрацията на вниманието и те се справят по-успешно с уроците 

в училище. 

     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, те 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. 

      Независимо каква е целта на физическата активност – намаляване на тегло, 

борба със стреса или просто поддържане на добро здраве – физическите 

упражнения са добър подход. Те трябва да се превърнат част от ежедневието 

на съвременния човек. 

 

 

 


