
 

31 МАЙ 2019 СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮН 

Мото: „Тютюнопушенето и белодробното здраве“ 

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

на 31 май се отбелязва Световния  ден без тютюн. Събитието се провежда в страните по 

целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се 

призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на потребление. 

За 2019 година темата на Световния ден е „Тютюнопушенето и белодробното 

здраве“ . 

 Целта на кампанията е да се фокусира вниманието върху взаимодействията между 

употребата на тютюневи изделия и белодробните заболявания.  

 Рак на белия дроб. Tютюнопушенето е основната причина за ракa на белия дроб и 

отговаря за над две трети от смъртните случаи в резултат от това заболяване в 

световен мащаб. Вторичният тютюнев дим у дома или на работното място увеличава 

риска от рак на белия дроб. Отказването от тютюнопушенето може да намали риска 

от рак на белия дроб,  10 години след отказване от тютюнопушенето рискът от рак 

на белия дроб намалява почти двойно. 

 Хронични респираторни заболявания. Тютюнопушенето е водеща причина за 

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) - състояние, при което 

натруването на гнойна слуз в белите дробове води до болезнена кашлица и 

мъчителни усложнения при дишането. Рискът за развиване на ХОББ е особено висок 

при хора, които започват да пушат като младежи, тъй като димът значително забавя 

развитието на белите дробове. Тютюнопушенето също така влошава състоянието 

при астматиците, което ограничава активността на човек и допринася до неговата 

немощност. Ранното отказване от тютюнопушенето е най-ефективното лечение за 

забавяне на развитието на ХОББ и за подобряване на симптомите на астма. 

 През целия живот. Бебета изложени вътреутробно на вредното въздействие на 

токсините от тютюневия дим, чрез тютюнопушене по време на бременност или 

излагане на вторичен тютюнев дим, често изпитват намален растеж и функция на 

белите дробове. Малките деца, изложени на вторичен тютюнев дим, са изложени на 

риск от поява и обостряне на астма, пневмония и бронхит и чести инфекции на 

долните дихателни пътища. В световен мащаб около 165 000 деца умират преди да 

навършват 5-годишна възраст от инфекции на долните дихателни пътища, 

причинени от вторичен тютюнев дим. Онези, които достигат до зряла възраст, 

продължават да страдат от здравните последици от излагането на вторичния 

тютюнев дим, тъй като честите инфекции на долните дихателни пътища в ранна 

детска възраст значително увеличават риска от развитие на ХОББ в зряла възраст. 

 Туберкулоза. Туберкулозата уврежда белите дробове и намалява белодробната 

функция, която допълнително се засилва от тютюнопушенето. Химическите 

компоненти на тютюневия дим могат да предизвикат латентни инфекции на 

туберкулоза, с които са заразени около една четвърт от всички хора. Активната 

туберкулоза, съчетана с вредните последици за здравето на белите дробове от 

тютюнопушенето, значително повишава риска от инвалидност и смърт от дихателна 

недостатъчност. 

 Замърсяване на въздуха. Тютюневият дим е много опасна форма на замърсяване на 

въздуха в закрити помещения: съдържа над 7 000 химикала, 69 от които са известни 

като причиняващи рак. Въпреки, че димът може да бъде невидим и без мирис, той 

може да се задържи във въздуха до пет часа, поставяйки хората изложени на дима в 

риск от рак на белия дроб, хронични респираторни заболявания и намалена функция 

на белите дробове. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Световната здравна организация приканва държавите – членки да ускорят усилията 

за контрол на тютюна, което ще подпомогне за предпазване здравето на обществото от 

вредите, причинени от употребата на тютюн и за намаляване на белодробните заболявания.  

По повод 31 май – Световния ден без тютюн, отдел “Държавен здравен контрол”, 

дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ – Варна, организира следните дейности: 

27.05.2019г. - 31.05.2019г. 

1. Провеждане на беседи в Музей “Човекът и неговото здраве” в раздела “Здравословен 

начин на живот” на тема: “Тютюнопушене или здраве”. 

2.  Организиране на видеопрожекции във Видеоклуб “Здраве” и в учебни заведения на гр. 

Варна и областта на филмите “Денят на Яна”, “Невидимият” и “Дим”. 

3. Скринингова кампания за измерване на въглеродния оксид в издишания въздух и 

количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активн пушачи („Smoker 

lyzer”) като безплатни услуги, предлагани в Кабинета за консултиране и отказване от 

тютюнопушене ще се проведе от служители на РЗИ: 

 На 30.05.2019г. от 12.00. до 13.30 ч. в община Ветрино Многофункционален 

културно-информационен център – Ветрино. 

 На 31.05.2019г. от 10.00 до 11.30.ч. в The Garden Bar, ул. „Отец Паисий“ №22,  

гр. Варна.  

 На 31.05.2019г. от 14.30. ч. в Музей “Човекът и неговото здраве” ще се реализира 

беседа  на тема: “Пасивно тютюнопушене” с ученици от ІV – те класове на ОУ „Г. С. 

Раковски“, гр.Варна.  

 

 


