
Еколошко јавно здравје

Проф. Д-р Драган Ѓорѓев



• Секоја модерна дефиниција на здравје и целите на јавното здравје 
мора да се прошири и на “благосостојба”

• Здравјето и благосотојбата безусловно течат од општеството кон 
поединецот а не обратно

• Основен проект за секое општество мора да биде создавање услови 
за здравје и благосостојба

Здравје и благосостојба?



• Состојбата на животната средина , и како таа ке се менува во иднина 
се блиску поврзани со нашето здравје и благосостојба

• Климатските промени, губиток на биодиверзитетот , загадувањата, 
безбедност на водата и храната веке го условуваат здравјето и 
благосостојбата на национално и глобално ниво

• Ние веке не може да го проценуваме здравјето и благосостојбата без 
да мислиме и на животната средина





ВОДА

ХРАНА

ВОЗДУХ

ОТПАД

БУЧАВА

БЕЗБЕДНА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА: 

ОДРЖЛИВА ОСНОВА 

ЗА ЧОВЕКОВОТО 

ЗДРАВЈЕ

ЈОНИЗИРАЧКО

ЗРАЧЕЊЕ

UV РАДИЈАЦИЈА

КЛИМАТСКИ

ПРОМЕНИ

ЕЛЕКТРО-

МАГНЕТНО 

ЗРАЧЕЊЕ

PO^VA



Making the case for an Ecological Perspective on Wellbeing

Принцип на Транзиција



“Основниот концепт во јавното здравје како и 
да го дефинираме е концептот на промени...па 
и акциите на оние кои тежнеат да го 
унапредат јавното здравје и благосотојбата ке 
се менуваат онака како ке диктираат 
околностите и условите”

Rayner & Lang (2012)



Транзициите 

- се движечки сили кои создаваат и постојано ја менуваат 
основата врз која се гради здравјето и благосостојбата на 
популацијата 

-се и Контекст кој така често ги преведува заканите од ниво на 
популација кон нивото на индивиуата и заедниците 

- го детерминираат и стилот на интервенцијата и шансите истата да 
биде успешна 
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Повеке транзиции се клучни за Здравјето и Благосостојбата



INHERIT | Horizon 20 20  Research Project  Baseline review  

CHAPTER 2  
SETTING THE SCENE 

15

2

storing. Globalisat ion allows products to be produced 

where the costs are lowest , instead of where it  can be 

produced w ith the lowest  environmental impact  (16).

Urbanisat ion

Another development that  is contribut ing to environmen-

tal damage, but  also offers opportunit ies, is the rapid rate 

of urbanisat ion. It  is expected that  by 20 50, two-thirds of 

the world populat ion (6.3 billion people) w ill be living in 

cit ies. In Europe, the proport ion of the populat ion living 

in urban areas increased from 51% in 1950  to 73% in 2011, 

and is projected to reach 82% in 2050  (20 ). Mult iple pres-

sures on the environment coexist  in urban areas, as con-

struct ion and policies promot ing densificat ion leads to a 

loss of biodiversity and reduct ion of the quality of land-

scapes. Urbanisat ion also means that  more people live in 

resident ial environments w ith fewer green spaces (21) and 

more t raffic. This leads to e.g. higher levels of air pollu-

t ion, noise, CO
2
-emissions and soil pollut ion (see Textbox 

2.1 for the health impacts related to air pollut ion). Cit ies 

are associated with 60 -80  per cent  of all greenhouse gas 

emissions, consume 75 percent  of natural resources, and 

account for 50% of all waste (22). Climate change may ex-

acerbate these environmental impacts through increasing 

urban temperatures, heavy rainfall, floods, etc. (20 ). Well-

planned processes of urbanisat ion, however, that  facilitate 

act ive t ransport  (e.g. by providing enough safe biking and 

walking paths as well as public t ransport  ) and provide 

easy access to natural, green environments can also deliv-

er health and wellbeing benefits and protect ion from the 

impacts of climate change (3) (23). As urban areas grow, 

the size and number of individual dwellings is increasing 

and, w ith it , pressure on public services. In addit ion, more 

Figure 2.1. Important determinants for public health in the Netherlands (Source: RIVM (25)).

and more homes in Europe are being occupied by single 

people or (part icularly in Northern Europe) single parents 

with children. This affects social cohesion, and can lead 

to social isolat ion, which has also been linked to negat ive 

health impacts. 

Health and social impacts 

In the past  decades, we have seen a decrease in infect ious 

diseases but  an increase in non-communicable diseases 

such as cardiovascular and respiratory diseases, cancer, 

diabetes, obesity (see Textbox 2.3), and mental disorders. 

Non-communicable diseases have surpassed infect ious 

diseases as leading causes of death in the EU (24). While 

the nature of the links between non-communicable dis-

eases and environmental factors is not  sufficient ly under-

stood, it  is clear that  exposure to environmental factors 

plays an important  role in their prevalence (20 ). The glob-

al burden of disease due to the environment is 22%, based 

on recent  est imates of the WHO (see Textbox 2.2).

People’s lifestyles and the condit ions in which they live 

and work influence their health. Smoking, alcohol use, too 

much fat  in food or too lit t le physical act ivity, and environ-

mental factors are important  determinants of health in Eu-

rope. In the Netherlands for example, smoking (13%), un-

healthy environment (6%, mainly air pollut ion and noise) 

as well as overweight  (5%) are the three most  important  

contributors to the disease burden (Figure 2.1). Limited 

physical act ivity is also of importance. 

Levels of income and wealth disparit ies are grow ing in 

European societ ies, and t ranslate into environmental 

and health inequalit ies (see Textbox 2.4). Low-income 



Global burden of Diseases Study, 2016
comparisons of selected risk factors

Source: Global Burden of Disease Study 2016. IHME, 2017



ЗДРАВЈЕ 
НА ЧОВЕКОТ

ЗДРАВЈЕ НА
ЕКОСИСТЕМИТЕ

“ДИНАМИКАТА НА ЕКОЛОШКОТО ЈАВНО ЗДРАВЈЕ”

Rayner and Lang (2012)



Supporting

Experience

Experience

Experience

Загадена животна средина

Изложеност-експозиција

Нарушено здравје на луѓето

“Класичен” здравствено 
еколошки модел во 
јавното здравје



Нивоа на пристап на здравствено-еколошки проблеми

• Молекуларно

• Индивидуално

• Популационо

• Еко – систем

Користење на прецизни мерења, биомaркери, изложеност на мали дози (Молекуларна 
биологија и Хумана генетика). 

Збирни (индивидуа), еколошки (место на живеење) и глобални варијабли (само на 
популациско ниво)



ПРОЦЕНКА НА РИЗИК

• Оценка која опишува колкав ризик асоцира со 
одредена експозиција кај примерок од популација

• 2х2 табела на евентуалност

• CIексп = А/А+Б

• CIнеексп = В/В+Г

Да Не Вкупно

Болест Без болест

Експозиција
Да А Б Експонирани

Не В Г Неексппонирани

Вк. со 
болест

Вк. без болест



РЕЛАТИВЕН РИЗИК

• РР = CIексп / CIнеексп = (А/А+Б)/(В/В+Г)

• Веројатност за развој на заболување кај 
експонираната во однос на неекспонираната група.

• Мерка за асоцијација меѓу експозицијата и болеста

• 1 – нема асоцијативност

• <1 – негативна, ризикот се намалува

• >1 – позитивна, ризикот се зголемува



БРОЈНА ПРОПОРЦИЈА 
(ODDS RATIO)

• За студии на случај-контрола (case-control)

• ОR=(А/Б)/(В/Г)

• ОR=(А*Г)/(Б*В)

• Ако ОR=1, потврдена е нултата хипотеза, значи дека нема поврзаност 
помеѓу експозицијaта и последицата

• 1 – нема асоцијативност

• <1 – негативна, ризикот се намалува

• >1 – позитивна, ризикот се зголемува



Faktori od `ivotnata sredina

Zdravstveni efekti
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akutni respiratorni 

zaboluvawa

Hroni~ni respiratorni 

zaboluvawa

Bolesti proprateni so dijarea

Nesakani  perinatalni efekti

pothranetost i zdebelenost

Karcinom

Povredi

nesakani nevrorazviva~ki 

efekti



Supporting

Experience

Experience

Experience

Загадена животна средина
или

еколошките “добра”

изложеност или Последици

Променето здравје или Благосостојба

Нешто по-реална презeнтација?



Supporting

Experience

Experience

Experience

Загадена животна средина
или

еколошките “добра”

изложеност или Последици

Променето здравје или Благосостојба

Социјален, економски, & еколошки и др. контекст

Сеуште реално!



Supporting

Experience

Experience

Experience

Состојба на животната средина

Изложеност или Последици

Хумано здравје и благосостојба

Социјален, економски, & еколошки и др. контекст

Движечки сили (социјални, културни
економски и др.)

Транзицијата од состојба на 
ж.средина до Експозиција и 
Променето 
здравје/благосостојба кај 
индивидуата е зависна од 
Контекстот
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Supporting

Experience

Experience

Experience

ПОЛИТИКИ
и

АКЦИИ

Движечки сили

Притисоци

Состојба на животна средина

Изложеност и последици

Хумано здравје и 
благосостојба

Социјален, економски, & еколошки и др. контекст

MODIFIED DPSEEA
(Morris et al, 2006)

Пореалистичен и релевантен
за политиките



Промени на Благосостојбата на поединците

Директни промени на
физичко и/или 

ментално здравје на 
поединецот или 

популацијата било каде

Промени на слобода на 
избор кај поединците или 

заедниците било каде, 

Промени на 
материјалните добра 

достапни на поединецот 
или популацијата било 

каде

Промени на социјалните 
релации кај поединците 

или заедниците било 
каде

Промени на чувството на 
сигурност кај поединците 

или заедниците било 
каде, 

Промени во животната средина (Проксимално и/или Дистално до иднивидуално)

Активност на човекот, ж.средина и Благосостојба
Благосостојбата на популацијата на сите локации може да е под влијание на промените

Во физичката средина каде што живее, но исто и од други-подалечни локации. Така:

Промени во изложеноста, или последици, за околината на секоја локација

Може да доведат до

Може да 
доведат до

Може да доведат до







Zdravstvenite efekti, pri~ineti od polutantite, zavzemaat {irok spektar vo 
biolo{kiot odgovor na ~ovekovata populacija; pove}eto prekinuva~ki efekti, kako 
{to se smrtta ili hroni~nite bolesti }e se manifestiraat vo relativno mala 
proporcija, zavzemaj}i go vrvot na piramidata, dodeka kaj mnogu individui vo 
eksponiranata populacija }e se zabele`i poremetuvawe na fiziolo{kite 
mehanizmi, kako posledica na zagaduva~koto opteretuvawem,akumuliraj}i gi 
polutantite vo teloto

 

 

        

 

       naprednati  
       zdravstveni efekti 
 

 

 

 

        zdravsteni efekti 
        koi mo`at ili ne 
        da se razvijat  
 

 

ekolo{ki tovar na 
ekspozicijata 

Fiziolo{ki promeni 

Fiziolo{ki sekvenci na 
zaboluvaweto 

morbiditet 

mortalitet 



КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

Зголемена емисија на јаглен и GHG
гасови – транспорт, земјоделие, 
индустрија

индустриски процеси во кои се согоруваат 
фосилни горива

Раст на глобаланата популација
Конзумеризам и конзумација 

Поплави, Екстремни временски појави
Зачестени топли бранови, 

намалување/уништување на зелени површини

Контаминирана вода, опасни водени текови, 
влага и мувла во домовите, несоодветна 
термална изолација, небезбедност, нарушени 
социјални односи, ограничен личен избор

давење, физички трауми и заболувања на 
ГИТ, алергии и интоксикации, ментален 
стрес, немир и депресија, покачена 
смртност и болнички приеми при топли 
бранови и хидрични зар.заболувања –
Нарушена благостсотојба 

индустриски процеси во кои се согоруваат 
фосилни горива

Раст на глобаланата популација
Конзумеризам и конзумација 

Емисија на GHG гасови и 
честички, создавање на озон

Нарушен планетарниот еко систем, што води 
до пореметување на комуналните , 

регулаторни, услужни и културни функции кај 
населението

Се намалува материјалниот бенефит кај 
Локалното население , зелени површини, 
оштетни социјални релации и безбедност

Нарушено ментално и физичко 
здравје

Нарушена благостостојба

ПРИТИСОК

СОСТОЈБА……

ЕКСПОЗИЦИЈА/ПОСЛЕД
ИЦИ

ПРИТИСОК

СОСТОЈБА

ЕКСПОЗИЦИЈА/ПОСЛ
ЕДИЦИ

ЗДРАВЈЕ И 
БЛАГОСТОСТОЈБА

социјален, економски, 
бихевиорален и др. 
КОНТЕКСТ

социјален, економски, 
бихевиорален и др. 

КОНТЕКСТ

(ПРИМЕРИ)
Алерт планови за топли бранови

Мерки упатени кон бројот на 
возила и кон емисиите 
(технолошки/фискални)

Инвестиции во велосипедизам и 
пешачење

Одржување на инфраструктурата и 
зеленилото

Унапредување на урбаното и 
сообракајно планирање, мерки за 
контрола на сообракај, смог-алерт 
мерки, субвенции за возила со 0-

емисии
Зголемена енергетска ефикасност 

кај зградите
Мерки за контрола на вектори итн.

АКЦИИ

ПРОКСИМАЛЕН ПАТ ДИСТАЛЕН ПАТ



ЗДРАВО ДОМУВАЊЕ - движечки сили

Недоволен внес и високо ниво на губиток на 
Топлина
Раст и пролиферација на мувла
Хемиски штетности

Лошо/недоволно одржување и енергетска  
ефикасност, Пораст на население и пад на 
станбен простор по жител, Несоодветна контрола 
на урбаното планирање, трошоци за горива и 
загревање, проблем со инсулација и вентилација, 
дива-брза урбанизација, однесување на граѓани

Лош квалитет на внатрешен воздух, ниска 
внатрешна температура, температурни разлики 
помеѓу собите, пренаселени, бучни и влажни 
станови со мувла, субстандрадни домови   

Инхалација на загаден воздух, , изложеност на 
бука, брзи возила, несигурност, нарушени 
социјални односи, нарушено право на  
индивидуален избор

Смртност, морбидитет од алергични 
респираторни болести, хипотермија, 
инциденти, повреди, изгореници, 
асфиксии, итоксикации, КВЗ, канцер, 
пореметен сон, ментални болести
Нарушена благостсотојба 

Лошо/недоволно одржување и енергетска  
ефикасност, Пораст на население и пад на станбен 
простор по жител, Несоодветна контрола на 
урбаното планирање, трошоци за горива и 
загревање, проблем со инсулација и вентилација, 
дива-брза урбанизација, однесување на граѓани

Емисија на GHG гасови и честички, 
притисок врз природниот хабитус

Нарушен планетарниот еко систем, што води 
до пореметување на комуналните , 

регулаторни, услужни и културни функции кај 
населението

Се намалува материјалниот бенефит зелени 
површини, оштетни социјални релации и 

сигурност

Нарушено ментално и физичко 
здравје

Нарушена благостостојба

ПРИТИСОК

СОСТОЈБА……

ЕКСПОЗИЦИЈА/ПОСЛЕ
ДИЦИ

ПРИТИСОК

СОСТОЈБА

ЕКСПОЗИЦИЈА/ПОСЛ
ЕДИЦИ

ЗДРАВЈЕ И 
БЛАГОСТОСТОЈБА

социјален, економски, 
бихевиорален и др. 
КОНТЕКСТ

социјален, економски, 
бихевиорален и др. 

КОНТЕКСТ

(ПРИМЕРИ)
Здравствен надзор

Зголемување на енергетската 
ефикасност на домовите, политики 

кои промовираат домашна 
енергија ( технолошки и фискални), 
подобрени прописи/стандарди за 
градење и планирање, контролни 

стандарди за  на домашни апарати 
и опрема, прописи за 

пренаселеност

АКЦИИ

ПРОКСИМАЛЕН ПАТ ДИСТАЛЕН ПАТ



УРБАН ТРАНСПОРТ- движечки сили

Емисија на аеро-полутанти и бука од возилата
Екстензивен, неплански инфраструктурен раст 
застарен, загадувачки и лошо одржуван јавен 
транспорт

Недоволни инвестиции во урбаниот транспорт
Нессодветно планирање на сообракајот
Неодржлив и енергетски неефикасен јавен 
транспорт
Перцепција на статусот и стандард на сопственост 
на возилата

Околина непристапна за велосипеди и пешачење, 
намалени зелени површини и пристап кон нив, 
аеро загадување, зголемено базно ниво на 
бука,оштетени комунлнли заедници, изливи на 
атмосферска вода, бучни домови

Инхалација на загаден воздух, ,физичка 
неактивнот,изложеност на бука и брзи возила, 
несигурност, нарушени социјални односи, 
нарушено право на  индивидуален избор

Смртност, морбидитет физпка 
неактивност, гојазност сообракајни 
несреки, итоксикации, КВЗ, канцер, 
пореметен сон, стрес
Нарушена благосостојба 

Недоволни инвестиции во урбаниот транспорт
Нессодветно планирање на сообракајот
Неодржлив и енергетски неефикасен јавен 
транспорт
Перцепција на статусот и стандард на сопственост 
на возилата

Емисија на GHG гасови и честички, 
притисок врз природниот хабитус

Нарушен планетарниот еко систем, што води 
до пореметување на комуналните , 

регулаторни, услужни и културни функции кај 
населението, нарушен биодиверзитет

Се намалува материјалниот бенефит, 
нарушени социјални релации и сигурност

Нарушено ментално и физичко 
здравје

Нарушена благосостојба

ПРИТИСОК

СОСТОЈБА……

ЕКСПОЗИЦИЈА/ПОСЛЕ
ДИЦИ

ПРИТИСОК

СОСТОЈБА

ЕКСПОЗИЦИЈА/ПОСЛ
ЕДИЦИ

ЗДРАВЈЕ И 
БЛАГОСТОСТОЈБА

социјален, економски, 
бихевиорален и др. 
КОНТЕКСТ

социјален, економски, 
бихевиорален и др. 

КОНТЕКСТ

(ПРИМЕРИ)
Политики упатени на број на 

возила и емисии ( технолошки и 
фискални)

Подобрен јавен транспорт
Инвестиции во инфраструктура за 
возење велосипеди и пешачење, 

ширење и одржување зелени 
површини, подобрено урбано и 

сообракајно планирање, мерки за 
контрола на сообракајот, мерки за 
смог-алерт, субвенции за возила со 

0-емисии......

АКЦИИ

ПРОКСИМАЛЕН ПАТ ДИСТАЛЕН ПАТ






