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Водни ресурси

• Планетата земја има 1.386.000 км3 вода, но 
само 2,5-3% од неа е слатка вода

• Дури 20% од целокупната слатка вода е во 
едно езеро (Бајкалското езеро), останатите 
20% во други езера (Мичиген, Големо езеро и 
др.), додека во реките има акумулирано само 
околу 0,006% од вкупните резерви на слатка 
вода

• Според СЗО 1% од светските резерви на 
слатка вода се достапни за користење. 
Затоа на водата се гледа како ресурс кој е 
строго ограничен во неговата количина



• Изворите се обновливи

...  но ограничени!

• 70% од површината на земјата е вода

• Загадувањето и другите фактори го 

намалуваат пристапот за 2/3

• 1,1 милијарда луѓе (1/6 од светската 

популација) немаат пристап до 

квалитетна вода за пиење





2/3 од нашата планета 
е прекриена со вода

97,5% од водата е 
солена

Најголем дел од 
слатката вода е надвор 
од наш дофат, заробена 
како поларен снег или 
мраз





ДПСИР



66% од човечкото тело е 
изградено од вода.

Само при 2%
дехидрација Вашата 
можност за работа се 
намалува за околу 20%. 

Би требало да пиеме 
најмалку 1½ литар вода 
дневно



Физиолошко значење на водата

– водата сочинува 92% од крвта; 22% од коските; 
75% од мозокот и 75% од мускулите

– составен дел е на клетките во организмот

– го пренесува кислородот и хранливите 
материи во клетките, а ги изнесува штетните 
материи

– важна е за електролитната рамнотежа

– за регулација на телесната температура

– помага на бубрезите да ги елиминираат 
токсичните материи

– важна е за функциите на дигестивниот систем, 
работата на мускулите, нервниот систем, 
правилна функција на зглобовите и коскениот 
систем



Физиолошко значење на водата

• Водата помага во одржување на волуменот 
на крвта

• Помага во отстранување на вишокот на 
натриум кој може да доведе до ретенција 
(задржување) на течности во ткивата

• Истражувањата покажале директна врска 
помеѓу количеството на испиена вода и 
намалениот ризик од инфекции на 
мокрачните патишта, бубрежни 
каменчиња, констипација (запек)

• важна е за изгледот на кожата (ја чини 
помека, поотпорна на брчки)



Физиолошко значење на водата

• Важна е за еластичноста на ткивата и 
органите

• Конзумирањето на доволни количини на вода 
дава повеќе енергија при зголемени 
физички активности, помага на нашето тело 
во смалување на масните наслаги 

• Водата не ја гаси само жедта, туку и го 
прочистува организмот

• Водата е најдобриот растворувач

• Човекот без храна може да преживее и до 90 
дена, но без вода може да живее само 72 
часа



Физиолошко значење на водата

• Водата е најдобриот начин за 

одржување на хидратацијата на телото

• Пијалоците со кофеин (кафето, 

газираните пијалоци), алкохолот имаат 

спротивен ефект т.е го дехидрираат

организмот



Колку вода треба да се 

конзумира секој ден?

• Човекот преку храната внесува и течности (околу 
1/3), додека преку напитоци 2/3

• Колкава количина треба да се внесува зависи од 
повеќе фактори: физичката активност, телесната 
тежина и висина, климатските фактори и др.

• Во просек треба да се конзумираат 1,5-2,5 л на 
ден за да се надомести губењето  на телесните 
течности преку природните процеси

• Ако не се внесуваат доволни количини 
организмот реагира најпрво со зголемено чувство 
на жед, потоа лесна грозница (треска), на крај со 
мускулна слабост



Природни минерални води
• Природните минерални води се користат за 

освежување, надоместување на одредени 
минерали и олигоелементи неопходни за нормална 
функција на организмот

• Но сепак со конзумирањето треба да се внимава 
(особено децата до 7-годишна возраст), лицата со 
покачен крвен притисок (за натриум-хлоридните 
минерални води, ако содржината на натриум е 
повеќе од  200 мг/л)

• Бикарбонатните минерални води имаат 
диуретичен ефект (ако содржи повеќе од 600 мг/л 
бикарбонати)

• Сулфатна минерална вода предизвикува 
лаксативен ефект (ако содржи повеќе од 600 мг/л), 
и се препорачува консумирање до 0,5 л дневно



80% од сите болести во 
земјите во развој се  
болести поврзани со 
вода

90% од отпадните води 
таму се исфрлаат 
директно во реките и 
водотеците без да се 
преработат

Пристап до вода за пиење во РМ

97%



• Во моментов, речиси 140 милиони 

луѓе - 16 отсто од населението во 

Европа - се уште живеат во домови 

кои не се поврзани со вода за 

пиење, а околу 85 милиони луѓе

немаат пристап до адекватна 

санитација

• Според податоците на СЗО, повеќе 

од 13.000 деца под возраст од 14 

години умираат секоја година од 

вода поврзани со дијареа, главно 

во Источна Европа и Централна 

Азија



Прогрес во водата за пиење 

и санитацијата: 2014
• Од 1990, речиси 2 милијарди луѓе

глобално добиле пристап до 

подобрена санитација

• 2,3 милијарди добиле пристап до 

вода за пиење од подобрени 

извори

• 1,6 милијарди од овие луѓе имаат 

конекција до вода за пиење во 

славините во нивните домови

http://www.who.int/water_sanitation_

health/publications/2014/jmp-

report/en

Progress on

Drinking Water

and Sanitation

2014



WHO/UNICEF Joint Monitoring 

Programme (JMP) for Water Supply 

and Sanitation

• Во 1990, повеќе од 76% луѓе кои живееле 

во урбани области имале пристап до 

подобрена санитација, споредено со 28% 

во руралните области. 

• Во 2015, 82% урбани жители и 51% 

рурални имале пристап до подобра 

санитација.

• 68% oд светската популација користат 

санитација од подобрени објекти во 2015



WHO/UNICEF Joint Monitoring 

Programme (JMP) for Water Supply 

and Sanitation
• Во 1990, 95% луѓе во урбаните области

можеле да пијат подобрена вода, 

споредено со 62% луѓе во руралните 

области. 

• Во 2015, 96% луѓе кои живееле во градови 

и 84% oд оние во руралните области

имале пристап до подобрена вода.

• 91% oд светската популација користат 

вода за пиење од подобрени извори во 

2015



Оптоварување со 
болести

Наслови
– 1,9 милиони атрибутивни смртни случаи/год. од дијареа
– 1,2 милиони умрени од маларија секоја година

Детаљи
– 1,4 милиони превенирачки умрени деца од дијареа
– 860.000 превенирачки умрени деца од подхранетост
– 1/3 од светското население (2 милијарди инфекции)

афектирани од цревни паразитски црви
– 25 милиони луѓе нападнати од лимфатична филаријаза

– 200 милиони луѓе со превeнирачки инфекции на
шистосомијаза

– 5 милиони луѓе со оштетување на видот од трахома
– 280.000 превенирачки умирања од давење
– ½ милион смртни случаи од маларија кои можеле да 

бидат превенирани



Децата се најранливи

Различни и единствени изложености

Динамична развојна физиологија

Пијат повеќе вода по единица телесна 

тежина

Дишат повеќе воздух

Поголема апсорпција, променлив 

метаболизам и елиминација

Критичен момент во развојот

Подолг очекуван животен век

Политички немоќни



Децата се најранливи

• Дијареа од небезбедна вода
– 4 милијардислучаи/годишно, 1,8 

милиони мртви

– најмногу умрени се деца под 5 
години

– 15% oд умрените под 5 години се 
во земјите во развој

• Не-фатални инфекции
– глисти, трахома, шистозомијаза

• Хемиско загадување 
(контаминација)

• Акутни и хронични последици
(As, F, Cd, Hg, ...)



Децата се најранливи

• Mt oд дијареални 

болести кај деца под 5 

годишна возраст во РМ 

изнесува 100,6/100.000 

вo 1992 година, a 

16,4/100.000 вo 2000 

година. Mt e 4 пати 

повисок од просекот 

во CIE, a 30 пати 

повисок од EU



A systematic review of hygiene behaviors and environmental health 

conditions in institutional care settings for orphaned and abandoned children. 

Michelle Moffa, Ryan Cronk, Donald Fejfar, Sarah Dancausse, Leslie Acosta Padilla,

Jamie Bartram. 2019. Science of the Total Environment. 658:1161-1174.

doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.286.

https://unc.us12.list-manage.com/track/click?u=b41c2458c63f1551b2a7a6f44&id=e2471edccd&e=e06c4f2fab


Environmental fraction

Non-environmental

Заболувања со највисока поврзаност 
со еколошките детерминанти
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КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

КОНТАМИНЕНТИТЕ
Биолошки

 Бактерии

 Вируси

 Паразити

 Природни отрови

Хемиски

 Неоргански

 Органски хемикалии

Физички

 Радионуклеиди



ИЗВОРИ НА ХЕМИСКА 

КОНТАМИНАЦИЈА
Природни елементи во трагови и минерали

 Човечки активности

 Истекувања во земјоделството

 Градски истекувања

 Емисии и испуштања од индустријата

 Отпадни води и отстранување на отпадот

 Процеси на третман на водата



UNEP

Урбан циклус на водата

Влијание на човекот на 
подземните води









Проценка на здравствени 

ефекти
Кои се очекуваните здравствени 

ефекти од дефинираните 

микробиолошки опасности?

Модели за дозирање

Болест и последици

Секундарна преносливост и имунитет

Влијание врз оптовареност со 

заболувања



Превенција, ремедијација и едукација

 Заштити ги изворите на вода од загадување

 Површински води

 Подземни води

 Третман на водата за пиење

 Општинско ниво

 Дома                            WHO

 Едукација

 Општински лидери

 Знаење за консумацијата



ИСТАКНАТИ ЦИТАТИ

• “Не би требало да ја победиме сидата, 

туберкулозата, маларијата или било која 

друга заразна болест што го напаѓа светот 

во развој, сé додека исто така не ја 

добиеме битката за безбедна вода за 

пиење, санитација и основна здравствена 

заштита”

Кофи Анан, поранешен Генерален 

секретар на ОН



UN-Water Reports

Coverage status and trends 
(every two years)

JMP GLAASWWDR

Status of water resources
(every three years)

Economics, financial, policy 
and human resource aspects
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Протокол за вода и здравје

Прв мултилатерален легален инструмент за 
намалување на болестите поврзани со вода и 
одржливо управување со водни ресурси

- СЗО и UNECE обезбедуваат ко-секретаријат, 36 
потписници

Одредби:

 Поставување национални цели

 Воспоставување или одржување на надзор 

и систем за рано предупредување

 Регионален центар за заедничка помош и 
соработка



40

Вода, санитација и хигиена (WASH) во училишта

Почетни активности

Поставување минимум санитарно-хигиенски стандарди во училиштата

*Упатството нуди база за создавање 
минимум услови потребни за обезбедување 
на школување во здрава околина и 
опкружување за учениците

Упатството поддржува:

• Развивање на национални стандарди
• Ситуациона анализа
• Поставување на цели
• Реално планирање (одржување...)
• Имплементација
• Обезбедување квалитет/Евалуација

* http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash_standards_school.pdf





2,6 милијарди луѓе 
добиле пристап до 
чиста вода од 1990 
година

663 милиони луѓе
во светот во 2015 
сеуште немаат 
таков пристап. Тоа е 
близу 10% од 
светската 
популација



Пристап до вода за пиење -
JMP 2014 WHO/UNICEF



Urban – Rural Disparities in Africa, 
Asia and Latin America

Urban water

Rural water



Urban-rural disparities in use of 
improved sanitation

Urban sanitation

Rural sanitation

2,3 милијарди

луѓе им недостасува 

подобрена санитација во

2015, 892 милиони луѓе 

практицираат дефекација 

на отворено



Милијарди се 

оставени без

пристап до 

вода, 

санитација и 

хигиена (WASH)

2,1 милијарди (29%) немаат пристап до чиста вода за пиење дома

4,5 милијарди (61%) немаат пристап до безбедна санитација дома

Source: The  United Nations World Water Development Report, 2019



*Афектираните луѓе се дефинирани како оние кои 
побаруваат итна помош за време на период на итна 
состојба; тоа може да ги вклучи раселените или 
евакуираните луѓе. 

Source: Adapted from 
PBL Netherlands 
Environmental 
Assessment Agency 
(2018, p. 14). 
Licensed under 
Creative Commons 
Attribution 3.0 
Unported (CC BY 3.0). 

Просечно годишно влијание од несоодветни услуги 

за вода за пиење и санитација, болести поврзани со 

водата, епидеми и земјоѕтреси, и конфликти

US$30

billion
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data

Economic

damage

People killed
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Drought Flooding
ConflictEarthquake
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55 millionNo data 106 million 6 million 65 million

56 000 75 000

(war 
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1 100
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Fig. 3. Prevalence of inadequate water supply by urbanization level (2008) in countries 

without full coverage 

Source: data from WHO/UNICEF JMP, 2011.



Тренд на несоодветно водоснабдување 

според нивото на урбанизација

во урбана средина
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Тренд на несоодветно водоснабдување 

според нивото на урбанизација

во рурална средина
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Квалитет на водата за пиење во 

РМ
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ОН проценуваат дека 

до 2025, 40% од 

светската популација

ќе живее во области 

на воден стрес

До 2050, 25% од 

светската популација

ќе живее во области 

на воден недостаток



Се очекува дека 

климатските промени ќе 

имаат сериозно влијание 

и врз одделни сектори 

како што се водните 

ресурси (намалување 

на вкупни просечни 

врнежи за 8% во 2075 и 

13% во 2100) и 

намалување на 

генерална достапност 

на вода за 18% во 2100

СНРК, 2014



Зошто отпорноста на климатски 
промени е важна?

Безбедна вода за пиење и соодветна 
санитација:

• јавно здравство

• развојни машини

Санитација

Безбедна 
вода за 
пиење

Јавно здравство и 
развој

Мултипли-
катор на 
закани

Влијание од климатски промени



Светски Ден на водата



Светски Ден на водата



Светски Ден на водата 2012 „Безбедноста на водата и храната“





Светски Ден на водата 2013 „Соработувај за безбедна вода“



Светски Ден на водата 2014 „ВОДА И ЕНЕРГИЈА“



Светски Ден на водата 2015 „ВОДА И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ“



Светски Ден на водата 2017 „Зошто отпадни води?“



Ја оставаш ли 

чешмата 

отворена додека 

си миеш заби?

Залудно си 

потрошил 5 

литри вода.

Ти треба само ¼ 

литар!



Со просечно 

капење 

користиме 80 

литри вода.

Со просечно 

туширање 

користиме само

35 литри.



Колку чаши дневно пиете вода?

20%

29%

51%

Многу малку пијам вода 2 - 4 чаши повеќе од литро



Каква вода пиете?

34%

27%

39%

од чешма пакувана вода од чешма и пакувана



Дали сте задоволни од квалитетот на водата што ја пиете?

86%

14%

да не



Дали внимавате колку вода трошите дневно                                                               

(за лична и хигиена на Вашиот дом)?

55%45%

да не



Светски Ден на водата
• 2019 – Кој и да сте, каде и да сте, 

водата е Ваше човеково право

• 2018 - Одговорот е во природата

• 2017 - Отпадна вода, се 
однесува на намалување и 
повторно користење на 
отпадните води

• 2016 - Вода и работните места

• 2015 - Вода и одржив развој

• 2014 - Вода и енергија

• 2013 - Соработувај за безбедна 
вода

• 2012 - Безбедноста на водата и 
храната

• 2011 - Вода за градовите

• 2010 - Квалитет на вода

• 2009 - Прекугранични води

• 2008 - Меѓународна година на 
санитација

• 2007 - Недостаток на вода

• 2006 - Вода и култура

• 2005 - Декада на вода за живот 
2005-2015

• 2004 - Вода и катастрофи

• 2003 - Вода за иднината

• 2002 - Вода за развој

• 2001 - Вода за здравје -
превземање на мерки

• 2000 - Вода за 21-ви Век

• 1999 - Секој живее низводно

• 1998 - Подземни води -
невидлив ресурс

• 1997 - Вода во светот - ја има ли 
доволно

• 1996 - Вода за жедните градови

• 1995 - Жените и водата

• 1994 - Грижата за нашите водни 
ресурси е сечија работа



Ви благодарам 

за вниманието


