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ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ 

СТАРА ЗАГОРА 

 

В ПОМОЩ ЗА ВАС –  
ДОКАТО СВЕТЪТ ОТВОРИ И СЛЕД ТОВА… 
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По инициатива на 

Световната здрав-

на организация 

(СЗО) на 31 май 

всяка година се 

отбелязва 

Световният ден 

без тютюн. 

Превантивните 

дейности в този 

ден акцентират 

върху рисковете 

за здравето от  

употребата на 

тютюн и мерките 

за намаляване на 

неговото 

потребление. Тази 

година обявената 

от СЗО тема е: 

„Да говорим 

открито за 

последствията от 
тютюна!“. 

Тютюнът е много 
по-вреден, 
отколкото се 
смята

 

Oт Николина Георгиева 

Заболявания като рак на 

белия дроб, рак на 

ларинкса, рак на 

хранопровода, 

хроничните белодробни 

заболявания, протичащи 

със затруднение в 

дишането (ХОББ) и 

тромбозите, които 

предизвикват инфаркт на 

миокарда и инсулт, са 

водещите в списъка на 

заболяванията „убийци“, 

предизвикани от тютюна.  

След проведеното  

проучване болести като 

аневризма на аортата, 

атеросклероза, инфекции, 

високо кръвно налягане, 

чернодробна цироза и 

дори рак на гърдата вече 

се свързват пряко с 
тютюнопушенето.  

 

Авторите на проучването 

твърдят, че тютюнът е по-

вреден от очакваното и че 

всяка година само в САЩ 

провокира 60 000 

смъртни случая. Освен 

това прогнозата е 

негативна – предполага се 

че през 2020 година, 

първите пет причини за 

смърт в света ще се 

дължат на 
тютюнопушенето. 

 

Източник:  

ДКЦ „Асцендент“ 

Тютюнът убива много 

повече хора на година, 

отколкото алкохолизмът, 

заболяването СПИН, 

консумацията на 

наркотици и пътните 

инциденти, взети заедно. 

Дългогодишно проучване 

в САЩ доказва, че 

цигарите са много по-

смъртоносни от 

очакваното и има редица 

заболявания, за които не 

се е предполагало, че са 

свързани с него. 

Цигареният дим, който 

поглъщат пушачите, 

съдържа над 5000 

химични вещества, като 

никотин, катран, 

въглероден оксид и др. 

Седемдесет от тях са 

класифицирани като 

потенциални 

„виновници“ за 

заболявания, като рака на 

белия дроб и 

белодробния енфизем. 

Установено е, че има 

болести, които се 

провокират от пушенето, 

за което не се е 

предполагало до сега. 

Доказателствата са от 

впечатляващо мащабно 

проучване, проведено в 

САЩ и продължило 11 

години, в което са 

участвали 421 738 души 

на възраст над 55 години. 

Изследователите са 

водещи американски 

специалисти от Харвард-

ския университет, 

Националния онко-

логичен институт и др. 

Изводът от проучването е 

ясен – тютюнът 

предизвиква смърт, при 

това много повече, 

отколкото се смяташе 

досега. 

  

Тема, обявена от 
СЗО:  

„Да поговорим 
открито за 
последствията 
от тютюна!“ 
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„Тютюнът нанася вреди на тялото, руши разума, кара цели нации да оглупяват.“ 

Оноре дьо Балзак 

 

Влияние на 
цигарите върху 
репродуктивните 
възможности на 
мъжете

 

Oт Николина Георгиева 

  

„Пушенето води до 

импотентност“ – може би 

сме виждали този надпис 

върху не една или две 

кутии цигари. Много от 

нас обаче смятат това 

предупреждение за 

непотвърдено и 

преувеличено. Дали това 

е така? Освен 

негативното влияние 

върху възможността за 

зачеване при жените, 

връзката между 

тютюнопушенето и 

проблемите с 

фертилитета при мъжете 

също е изучена в детайли. 

Научната медицинска 

общност е единодушна, 

че доказателствата за 

вредите, които цигарите 

могат да нанесат върху 

репродуктивните 

възможности на мъжете, 

съвсем не са за 

пренебрегване. През 

последните 20 години са 

публикувани резултати от 

множество мащабни 

проучвания, имащи за 

цел да установят 

механизмите, по които 

цигарите повлияват 

негативно мъжката 

полова система.  

Според тях 

тютюнопушенето води до 

влошаване на всеки един 

показател на семенната 

течност, имащ отношение 

към процеса на 

оплождане, а именно: 

 

- Концентрация на 

сперматозоидите – 

отнася се до броя на 

сперматозоидите в 

дадено количество 

семенна течност. 

Проучванията показват 

намаление с 23% на 

концентрацията на 

сперматозоидите при 
мъжете, които пушат. 

- Подвижност на 

сперматозоидите – 

определя възможността 

на сперматозидите да 

достигнат яйцеклетката 

и да я оплодят. При 

мъжете, които пушат, 

подвижността на 

сперматозидите е 

понижена с около 13%. 

- Морфология на 

сперматозоидите – 

отнася се до тяхната 

форма. Неправилната 

форма може да повлияе 

на подвижността или 

възможността им за 

оплождане. При мъжете 

пушачи броят на 

сперматозоидите с 

неправилна форма е 

значително завишен. 

При мъжете, които 

пушат, се наблюдават и 

хормонални проблеми, 

които могат да окажат 

влияние върху 

фертилитета.   

 

  

Уточнение: 

Фертилност – термин  от 

медицината, който означава 

естествената способност за 
зачеване на потомство. 
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Тютюнопушенето предизвиква 
психическа и физическа зависимост 

 

 

 

Какво ще 

спечелите, 

ако 

откажете 

цигарите? 
 

 

  След 20 минути: Кръвното налягане се 

нормализира. Пулсът влиза в нормални 

граници. 

 След 8 часа: Нивото на въглероден оксид 

(СО) в кръвта се понижава. Нивото на 

съдържание на кислорода в кръвта се 

нормализира. 

 След 24 часа: Рискът от сърдечен ритъм 

намалява. 

 След 2 дни: Започват да се възстановяват 

нервните окончания. Слухът става по-

остър, а обонянието – по-чувствително. 

 След 2 седмици: Кръвообръщението се 

подобрява. Изчезва тежестта, която 

изпитвате при ходене пеш. С 30% се 

повишава дейността на белите дробове.  

 След 1 месец: Намаляват: кашлицата, 

запушването на белодробния ствол, 

умората, проблемите с дишането 

(диспнея). Възстановяват се 

белодробните власинки, които помагат 

на белите дробове да се изчистят от 

инфекциите и слузта. Повишава се 

общият тонус на организма. 

 След 1 година: Два пъти се намаляви 

рискът от сърдечна недостатъчност, 

която може да доведе до внезапна 

смърт. 

 След 5 години: За тези, които са пушили 

по една кутия на ден, два пъти спада 

опасността от рак на белите дробове. 

Рискът от инсулт се изравнява с този на 

непушачите. Двойно се намалява рискът 

от рак на гърлото, устната кухина и 

хранопровода.   

 След 10 години: Здравите клетки 

започват да заменят предраковите. 

Намалява се рискът от рак на пикочния 

мехур, бъбреците и задстомашната 

жлеза. 
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Влияние върху тялото на 

зародиша 
 

Пушенето при 

бременност
 

От Министерство на здравеопазването 

Тютюнопушенето по време на 

бременност уврежда здравето 

както на майката, така и на плода. 

Редица изследвания показват, че 

пушачките забременяват по-

трудно. Плодовитостта им е 

намалена с около 30% спрямо 

непушачките. Пушенето може да 

доведе до спиране на овулацията и 

намаляване на отделянето на 

хормона прогестерон, който е 

необходим за имплантиране на 

оплодената яйцеклетка в матката и 

задържането на бременността 

докато се развие плацентата. Това 

се потвърждава и от факта, че 

неуспешните изкуствени 

осеменявания са най-чести при 
пушачките. 

 Ако жената пуши, 

когато е бременна, или 

кърми, това може да се 

разглежда като 

еквивалент на пасивното 

пушене за плода. 

Тютюневият дим е 

замърсител на околната 

среда и в него се 

съдържат повече от 5000 

различни вещества. Те 

са: 

- дразнещи вещества и 

системни токсични 

агенти като водороден 

цианид, серен диоксид, 

амоняк, формалдехид; 

- канцерогенни и 

мутагенни (оказващи 

влияние на гените) 

вещества: арсен, хром, 

нитрозамини, бензо-

пирени; 

- вредни за репро-

дукцията вещества: 

никотин, кадмий, въгле-

роден оксид и др. 
 

 

Повечето токсини се 

предават на зародиша 

през плацентата. 

Вредата, причинена на 

зародиша от цигарения 

дим, е свързана с 

количеството на 

изпушените цигари – 

колкото повече пуши 

жената – толкова е по-

голям рискът. Ако 

откаже цигарите през 

първите три месеца, 

рискът за здравето на 

бебето е съизмерим с 

този при бебе на майка, 

която никога не е 

пушила. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка: Ембрион на  

майка пушачка 

Още в утробата на 

майка си бебето може 

да абсорбира никотин 

от цигарения дим. 

Съдържанието на 

никотин в околоплод-

ната течност и кръвта 

на зародиша е по-

високо от това в кръвта 

на майката, която пуши. 

Доказано е, че никоти-

нът ускорява пулса и 

повишава кръвното 

налягане в зародиша. 
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Влияние на пасивното тютюнопушене върху 

децата 
 

Чувствителността на детския организъм към тютюневия дим изисква особена загриженост, както от медицински, така 

и от етични съображения. Белите дробове на децата са по-малки, а тяхната имунна система е по-слабо развита, което 

прави по-вероятно развитието на инфекции на техните дихателна система и уши, предизвикани от тютюневия дим. 

Тъй като децата дишат по-учестено от възрастните, те вдишват повече химикали на кг/тегло от възрастните за едно и 

също време. В същото време децата имат и по-малки възможности от възрастните да напуснат задимената среда, било 

в дома или на друго място. Болестотворните въздействия на пасивното тютюнопушене са обикновено по-големи, 

когато и двамата родители пушат (обикновено по-значимо е вредното влияние на тютюневия дим от майката, която е в 

близък контакт с детето по-продължително време). 

Ето някои най-значими негативни ефекти, установени при проучвания на голям брой деца: 

 В доклад на Кралския медицински колеж (Великобритания) се посочва, че всяка цигара, която бременната жена 

пуши, забавя скоростта на кръвния поток през плацентата, причинявайки учестена сърдечна дейност на плода. 

Въглеродният моноoксид във вдишания тютюнев дим намалява капацитета на пренасяне на кислорода с около 

40%. Това води до намаляване на нарастването на плода средно с 200 грама преди раждането в сравнение с 

плода на непушещите майки.  

 Недоносеността, раждането на мъртъв плод и вродените аномалии са по-чести, когато бременните жени са били 

изложени на тютюнев дим.  

 Много бебета на бременни пушачки се раждат преждевременно и с тенденция към по-ниско тегло. 

Преждевременното раждане и ниското тегло на новороденото увеличават риска от ранна смърт на детето. 

Същото се отнася до респираторния дистрес-синдром и другите дихателни усложнения при новороденото. 

 Синдромът на внезапната детска смърт („смърт в детското креватче“) е по-вероятен. Около 25% от тези 

умирания при видимо здрави деца изглежда са свързани с тютюнопушенето на майката. Рискът почти се 

удвоява, ако майката пуши 20 и повече цигари на ден. 

 Децата на майки пушачки са с по-ниско тегло и имат по-слаба успеваемост в училище както в ранна, така и в по-

късна детска възраст. 

 Децата под 6-месечна възраст имат 3 пъти по-голяма вероятност да развият остро респираторно заболяване, 

включително и пневмония. Ефектът е по-малко отчетлив при по-големи деца, които прекарват повече време вън 

от дома. 

 Хроничната кашлица, храчките и хриповете са два пъти по-чести, когато родителите пушат, и с 50% по-чести 

при деца в училищна възраст (още по-висок е рискът, ако и самите деца пушат). Повишен е рискът от 

възпаление на долните дихателни пътища като бронхит, пневмония и бронхиолит. 

Новите случаи на астма при деца на родители пушачи са с 50-100% по-чести, а пристъпите им са по-чести и по-

мъчителни. По данни от проучвания в страни от Европейския съюз деца, отглеждани в домове, където се пуши, са 

изложени на двойно по-голям брой риск от развитие на астматично заболяване. Съответно детските респираторни 

заболявания, причинени от пасивното тютюнопушене, водят по-нататък, в зрялата възраст, до развитие на 

респираторни заболявания. При деца на майки пушачки възпаленията на средното ухо са по-чести, в т.ч. с последващо 

отслабване на слуха. Малките деца са подложени на особено висок риск в затворени помещения и ограничени 

пространства. Например при затворени прозорци в автомобили концентрацията на опасни химически вещества от 

тютюнев дим се увеличава близо 200 пъти. 

 

 

 

 

За връзка с нас: 

Адрес: ул. „Цар Иван Шишман“ № 96 

Тел.: 042/ 23-00-24 

E-mail: pic.starazagora@abv.bg 

Web: www.pic-starazagora.com  

Работно време: 8:30 – 12:30 и 

13:30 – 17:30 

mailto:pic.starazagora@abv.bg
http://www.pic-starazagora.com/

