






•Никотин- наркотик, предизвикващ зависимостта към тютюна; бавно 

отравя организма и най- вече централната нервна система и мозъка.

•Катран- съдържат много въглеводороди, нитрозамини и феноли, 60  

от които причиняват рак. Оцветява зъбите и пръстите на ръцете.

•Въглероден двуокис- силно отровен газ, пречещ на червените кръвни  

телца да пренасят кислорода от белия дроб до тъканите.

•Полоний 210- радиоактивен елемент, излъчващ повече алфа частици

дори от полония, използван за направата на атомни бомби.

•Радий 228- радиоактивен изотоп

•Олово 210- радиоактивен изотоп

•Амоняк- отровен газ; увеличава абсорбирането на никотина

•Ацетон- токсичен елемент

•Живак- тежък метал, които може да доведе до загуба на зрението, 

паметта и до треперене

•Нафталин- унищожава червените кръвни клетки

• Бензопирен- предизвиква ракови образувания



•Бронцкатехин- три пъти по- опасен от бензопирена

•Акролеин и двуазотен окис- дразнят очите

•Циановодородна киселина- умъртвява клетките

•ДДТ- отрова

•Нитрозамин- канцерогенно и ракообразуващо вещество

• CO и CO2- причинява немощ при по- продължителни физически усилия

•Акролеин- причинителят на кашлица и спазми

•Карбон моноксид- смъртоносен газ, отделян при изгаряне на горивото

на автомобилите











 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. 



 Вторичния 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.



 Туберкулоза- 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.









 Ежегодно в света умират над 6 милиона души от 

заболявания, причинени от употребата на 

тютюн. Към 2030 г. се очаква техният брой да 

достигне 10 милиона и тютюнопушенето да се 

превърне във водеща самостоятелна причина за 

смърт в световен мащаб.



 Над 30% от българските ученици са правили 

опити да пушат цигари. Относителният дял на 

момичетата, експериментирали с цигарите е по-

висок от този на момчетата - 40% срещу 35%.



 България е на второ 

място в Европейския 

съюз по брой 

изпушени цигари, 

след Гърция. По 

данни на 

Евробарометър близо

36% от населението у 

нас са пушачи.







Можеш да кажеш “НЕ”

на тютюнопушенето!




