


Тютюнът е растение от 
семейството на картофа, 
домата и петунията, но за 
разлика от тях съдържа 

никотин.



През 1492 година Христофор Колумб 
открива Америка и… тютюна.

Пренесен е в Европа през 15 век.

Отначало тютюнът се отглежда като 
декоривно растение и то само в 

кралските дворове. Приписват му 
лечебни свойства. През 16 век 
тютюнът се употребява като се 
смърка, дъвче или пуши с лула.



Тютюнът се отглежда на много места 

по света- в Южна и Северна Америка, 

Африка и Европа.

В България климатът и почвите са 

изключително благоприятни за 

отглеждане на висококачествени 

тютюни от сортове, придобили 

световна известност. 



Всеки пушач, който 
пуши по една кутия 

цигари дневно,’’изгаря’’ 
средно 20-25лева 
месечно или 250-

300лв. годишно. Ако 
пуши скъпи цигари, 

разходът се увеличава 
средно до 75лв. 

месечно или 900лв. 
годишно.

Колко ли 
други 
неща  

бихте си 
купили с 

тях?



Под формата на цигари(95%), 
пури или лула.

•Никотин 

•Въглероден оксид

•Катрани



Достига до главния мозък 

за седем секунди. В 

сравнение с други психо-

активни субстанции най-

бързо предизвиква 

зависимост у човека.



При пушачите никотинът е съществена 
причина за сърдечносъдовите заболявания, 

сърдечния инфаркт, високото кръвно 
налягане и заболяванията на артериите на 

долните крайници.



Силно токсичен газ. Попадайки в организма заема 
мястото на кислорода в кръвообращението, а това 
води да намалява физическия капацитет. Пушачите 
се уморяват много по-бързо от непушачите и това 

най-ясно проличава при спортуване.



Те са основните 
причинители на рака.

Агресията на тютюневия 
дим може да 

предизвиква рак на: 
Устните, Устата, Езика, 
Гърлото,Хранопровода 

и белия дроб.
Дихателната система е 

най-застрашена !



Малко удоволствие –
много опасности

На всеки 10 секунди 
тютюнът убива по 

един човек. В 
България всяка година 

около 12 000 души 
умират вследствие на 
болести, свързани с 

тютюнопушенето.



Това са ракът,сърдечно-съдовите 

заболявания и тежката белодробна 

недостатъчност.

Колкото по-млад започнеш да 

пушиш, толкова по-голям е 

рискът.

Колкото повече цигари се 

изпушват, толкова по-голям е 

опасността от тези 

заболявания.



Ако си непушач, понякога е отблъскващо да 

контактуваш с пушач. При близък контакт имаш 

чувството, че целуваш пепелник.



 Ракови заболявания

 90% от заболелите от белодробен рак са пушачи.

 Рак на устата, фаринкса, ларинкса, хранопровода. Често цигарите се 

съпътстват от употребата на алкохол и тогава рискът от ракови 

заболявания се увеличава многократно.

 Рак на пикочния  мехур, на шийката на матката.

 Мозъчен инсулт и сърдечен инфаркт.

 Хронични бронхити. 





Тютюнопушенето бързо ви става навик.
Нещо повече-никотинът създава двойна 
зависимост – психическа и физическа.



Пасивното 

тютюнопушене 

е нежелано 

вдишване на 

тютюневия дим, 

който се отделя 

от горещия край 

на цигарите в 

комбинация с 

дима, издишан 

от пушача.



В такава среда, дори и без да пушиш, все едно 

че си пушач.



Димът от цигарите е отрова за теб, 

защото децата, които системно са 

изложени на тютюнев дим страдат 

много по-често от: 

Ринофарингит;

Бронхити и пневмонии;

 Астматични пристъпи.



 Дразнене в гърлото 

 Парене в очите 

 Затруднено дишане.

Дори дрехите ти и играчките ти ще миришат 

лошо!



 Да владееш 
положението и да 
можеш да казваш 
“НЕ”;

 Да се грижиш за 
тялото си и да 
щадиш здравето на 
близките си;

 Да не се насилваш 
да постъпваш като 
другите;

 Да си изпълнен с 
енергия и сила.




