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• Цигарите наистина са уникални!

Те са единственият продукт на света, 

който УБИВА половината от 

потребителите си!



Основните рискови фактори, които

допринасят за ССЗ са:

Source: Global Hearts Initiative Infographic

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/global-hearts/HEARTS_Infographic_rev1.pdf?ua=1


Използване на тютюн: глобална

тежест - 2017
Повече от 7 милиона смъртни
случая годишно са свързани с 
тютюна:

• над 6 милиона смъртни случаи от 
ежедневното пушене

• близо 900 000 смъртни случая от 
излагане на вторичен дим



Каква е връзката между 

тютюнопушенето и ССЗ?
Използване на тютюн и излагането на вторичен дим:

• втора водеща причина за смъртни случаи, с около 
1,7 милиона смъртни случая всяка година

• Принос за приблизително 10% от всички смъртни
случаи на ССЗ в световен мащаб

Пушачите изпитват 2- до 4-кратно повишен риск от 
коронарна болест на сърцето и цереброваскуларен
инсулт

Излагането на вторичен дим е свързано с 25-30% 
повишен риск от ССЗ сред възрастните

Sources: WHO, British Heart Foundation, Bullen C.

Всички причини за смърт от ССЗ

Принос на
употребата на 
тютюн

http://www.who.int/tobacco/research/heart_disease/en/
https://www.bhf.org.uk/heart-health/risk-factors/smoking
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18570625


Каква е тежестта на ССЗ в европейския
регион на СЗО?



Смъртност, заболявания на кръвоносната

система, всички възрасти

Страните от ОНД

SEEHN страни

СЗО Европейски регион

ЕС

Source: European Health Information Gateway: Health for all explorer

https://gateway.euro.who.int/


Превалентност на тютюнопушенето в момента на сред 

хората на възраст 15 и повече години, според СЗО (%)

Source: European Health Information Gateway: Health for all explorer

https://gateway.euro.who.int/


В европейския регион на СЗО:

• 28% от възрастното население е потребител на 

тютюн

• 4.2 милиона смъртни случая - 46% от общия брой -

през 2015 г. са били от ССЗ

• 15% от ССЗ през 2004 г. се дължат на употребата

на тютюн

Sources: WHO; WHO Report  on mortality attributable to tobacco; Global Health Observatory

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44815/1/9789241564434_eng.pdf
http://apps.who.int/gho/data/view.main.CODREG6EURV?lang=en


Стандартизирани по възраст оценки за наднормено тегло и затлъстяване, 2014 г .; 

пушене, 2013 г .; и тенденции в регистрираната консумация на алкохол

Source: WHO Europe, Health for All explorer, gateway.euro.who.int/explorer



Връзка между насилието и пренебрегването в 

ранна възраст и тютюнопушенето

• 3.6 пъти по-голям риск 
от тютюнопушене в 
зряла възраст!

• 40% обект на 
емоционално на 
силие, 28% физическо, 
11 % сексуално

• Данни от изследване 
2018 г. на д-р Румяна 
Динолова, НЦОЗА



Действия и инициативи в областта на тютюна и 

ценовата политика



Свързаните с тютюна "най-добри продукти" за 

предотвратяване и контролиране на НХЗ

• Увеличаване на акцизите и цените на тютюневите изделия

• Внедряване на обикновена / стандартизирана опаковка и / или 
големи графични предупреждения за здравето на всички опаковки
за тютюн

• Прилагане на всеобхватни забрани за реклама, промоция и 
спонсорство на тютюн

• Елиминиране излагането на вторичен тютюнев дим на всички
закрити работни места, обществени места, обществен транспорт

• Прилагане на ефективни масови медийни кампании, които
обучават обществеността за вредите от тютюнопушенето / 
употребата на тютюневи изделия и вторичния дим

Source: ‘Best buys’ and other recommended interventions for the prevention and control of noncommunicable diseases, WHO, 2017



Непосредствени и дългосрочни ползи за здравето

от отказ за всички потребители на тютюн:

• В рамките на 20 минути сърдечната честота и кръвното налягане намаляват

• В рамките на 12 часа нивото на въглеродния окис в кръвта спада до 

нормално

• В рамките на 2-12 седмици циркулацията се подобрява и белодробната

функция се увеличава

• 1 година след отказването, рискът от коронарна болест на сърцето е около 

половината от това на пушача

• Между 5 и 15 години след спирането, рискът от инсулт се намалява до този

на непушача

• 15 години след отказване, рискът от коронарна болест на сърцето е като този

на човек, който никога не е пушил



Финландия: намаляването на разпространението на тютюнопушенето (заедно с 

промените в серумния холестерол и систоличното кръвно налягане) допринесе за 

около две трети (69% при мъжете и 66% при жените през 2012 г.) намаляване на 

коронарната болест на сърцето

Англия и Уелс: Големият спад в разпространението на тютюнопушенето възлиза на 

29 460 по-малко смъртни случаи от КБС в Англия и Уелс през 2000 г. в сравнение с 

1981 г.

Турция: Намаляването на разпространението на тютюнопушенето при мъжете (-

46%) и при жените (- 27%) между 1995 и 2008 г. обяснява приблизително 9725 

смъртни случаи поради коронарна болест на сърцето като цяло

Намаляване на смъртността от ССЗ чрез контрол

върху тютюна: примери от други страни



World No Tobacco Day 2018



www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/en/ 

#NoTobacco #beatNCDs


