
 

 

 

                                              31  МАЙ- СВЕТОВЕН ДЕН  БЕЗ ТЮТЮН                          

 

По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) на 

31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Тази година темата определена от СЗО 

е „Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“. 

                                                                

 



Глобалната кампания  за 2022 има за цел да повиши обществената осведоменост 

относно въздействието върху околната среда на целия цикъл на тютюна, от неговото 

отглеждане, производство и разпространение до токсичните отпадъци, които генерира, 

да разкрие усилията на тютюневата индустрия да „озелени“ своята репутация и да 

направи продуктите си по-привлекателни, като ги предлага на пазара като екологични. 

Кампанията е насочена за повишаване на осведомеността относно вредите и 

последиците от употребата на тютюн и излагането на вторичен дим, както и за 

отказване от тютюнопушенето. 

Пушачите, които са около 1,3 милиарда души в света, изхвърлят неправилно 

около 4,5 трилиона угарки годишно и те са най-замърсяващите неща на планетата. 

Това стряскащо число е само част от глобалните поражения, нанасяни от тютюневата 

промишленост. Тютюнът не само че се отглежда на обезлесени земи, но и влошава 

качеството на почвата и замърсява въздуха, сушата и водата. 

 

Всяка година заради производството на цигари се изсичат милиарди дървета, а 

фасовете на цигарите са около 20 процента от отпадъците, събрани при почистване на 

океаните. 

Щетите ще се увеличават с електронните цигари. Отпадъчните продукти от тях могат 

да станат още по-голяма заплаха за околната среда от цигарите, защото съдържат 

метал, електроника, пластмасови пълнители за еднократна употреба, батерии и 

токсични химикали в течността. 

 

Освен че замърсява околната среда, тютюнопушенето убива 8 милиона души 

годишно по света и причинява значителни разходи за здрави грижи. 

За всеки човек е известно, че тютюнопушенето може да предизвика широк спектър от 

здравословни проблеми и да намали продължителността на живота. Решението да се 

откажат цигарите обаче не се взима лесно, а още по-трудно се изпълнява. 

Често, след продължителна употреба на цигари, пушачите се замислят дали изобщо 

има смисъл от спирането им, тъй като пораженията върху организма вече са сторени. 

Факт е обаче, че тялото има невероятна способност да се лекува и подобренията 

започват да се случват дори половин час, след като изгасите последната цигара. Така 

че усилието си заслужава във всеки един момент. 

Защо пуша? 

Ако успеете да си отговорите на този въпрос, ще бъде много по-лесно да се откажете 

от вредния навик. Вероятно пропускате много възможности, докато все още пушите. 

Част от причините могат да бъдат психологически проблеми, навик, социален натиск 

или физическа зависимост от никотин. Каквито и да са -  те водят до влошаване на 

вашето и това на близките ви здраве. 



Пасивното тютюнопушене - заплаха за здравето на непушачите 

Тютюневият дим винаги е бил неприятен за непушачите, тъй като има лоша миризма, 

задушлив характер и дразни носа и очите. През последните 20 години твърдо бе 

доказано, че освен тези органолептични особености, вдишването на дима от 

непушачите може да бъде много опасно. Повечето от пушачите знаят, че пушенето 

вреди на здравето им, но много от тях не знаят, че когато пушат в присъствието на 

други лица, те увреждат освен собственото си здраве, и тяхното здраве. Макар, че 

рискът при непушачите е по-малък от този при пушачите, в резултат на пасивното 

пушене могат да настъпят редица болестни нарушения. 

Излагането на вторичен тютюнев дим  представлява вдишване на комбинацията от 

страничния дим на тлеещата цигара и издишания дим от пушача на цигари. Колкото 

по-малко е помещението и колкото повече пушачи има в него, толкова по-опасна е 

средата на пасивното тютюнопушене. 

 Страничната димна струя на цигарата - това е материалът, освободен директно във 

въздуха от горящия край на цигарата + това, което се разсейва през цигарената хартия. 

Химическият му състав е като този на главната димна струя, но за разлика от нея 

съдържа по-голямо количество вредни вещества- 2 пъти повече никотин и катрани, 5 

пъти повече въглероден монооксид, 73 пъти повече амоняк, 3 пъти повече 

бензо[а]пирен, повече кадмий от основната димна струя. 

Продуктите, проникващи в белия дроб на пушача чрез главната димна струя, се 

пречистват частично, тъй като преди това минават през неизгорялата част на цигарата 

и нейния филтър. Продуктите от страничната димна струя, обаче, попадат директно 

във въздухa. Поради бавното тлеене на цигарата, непрекъснато отделящият се дим от 

края ú е значително по-токсичен. Това е димът, който непушачът и пушачът вдишват в 

най-голям обем - 89% от въздуха в помещението, а токсичните вещества в него са в 

значително по-високи концентрации, отколкото се съдържат в дима, директно всмукан 

от цигарата и издишан след това. 

Тютюневите изделия и новите бездимни алтернативи на тютюнопушенето са известни 

на всички с вредата, която нанасят върху здравето, хората, които убиват и въпреки 

това могат свободно да се закупят навсякъде около нас…. 

За периода от 16.05.2022 г. до 31.05.2022 г. Кабинета за консултиране и отказване 

от тютюнопушенето в РЗИ Ямбол ще предлага и безплатни услуги- който желае, 

ще му бъде измерен въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на 

карбоксихемоглубин в кръвта чрез апарата “Smoker lyzer“.                                                                                                                                                                                                                          

 


