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СЗО неодамна започна со едногодишна глобална кампања за Светскиот ден без тутун 

2021 - „Посвети се за да се откажеш’’, која има за цел да даде поддршка на 100 милиони 

луѓе ширум светот во нивниот обид да се откажат од пушење преку разни иницијативи, 

достапност до услуги и дигитални решенија. 

Тоа ќе помогне во креирање на поздрави средини кои се погодни за откажување од тутун 
преку: 

• застапување на силни политики за откажување од тутун 
• промовирање на зголемен пристап до услугите за откажување 
• подигање на свеста за тактиките на тутунската индустрија 
• зајакнување на корисниците на тутун да направат успешни обиди за 

откажување преку иницијативите „напушти и победи“. 

Податокот дека пушачите имаат поголема веројатност да добијат тешка форма на Ковид-

19 во споредба со непушачите, предизвика милиони пушачи во светот да сакаат да се 

откажат од пушењето. 

Епидемијата на тутун е една од најголемите закани за јавно здравје, убивајќи повеќе од 8 

милиони луѓе годишно низ целиот свет. Повеќе од 7 милиони од тие смртни случаи се 

резултат на директна употреба на тутун, додека околу 1,2 милиони се резултат на 

изложеност на пасивно пушење кај непушачите. 

Сите форми на употреба на тутун, како што се пушењето цигари, цигарилоси, пури, 

користењето на наргиле, разни производи на тутун без чад, употребата на електрични 

цигари, се штетни и нема безбедно ниво на изложеност на тутун. 



 Употребата на тутунот е штетна по здравјето на луѓето. Во чадот од тутунот има околу 

7000 хемикалии од кои 250 се знае дека се штетни, а околу 70 се докажани канцерогени, 

како: никотин, бензен, формалдехид, јаглеродниот моноксид, амонијак, арсен, катран, 

смола и др. 

Употребата на тутун е асоцирана со појава на многу болести. 

Карциномот на бели дробови  е водечка причина за смрт кај машката популација. 

Пушачите имаат 3 пати поголеми шански да развијат карцином на бели дробови, а 1 до 5 

пушачи во текот на својот живот ќе развијат некое белодробно заболување, како ХОББ, 

астма. 

Тутунот предизвикува повеќе од 20 видови на рак, како што се акутна миелоидна 

леукемија, рак на усна шуплина,  голтник, хранопровод,  бели дробови, желудник, бубрег, 

мочен меур , панкреас, простата и грло на матка и дојка. 

Пушењето е ризик фактор за појава на кардиоваскуларни заболувања. Пушењето ги 

оштетува коронарните крвни садови што води до развивање на коронарна артериска 

болест. Пушачите имаат 2 пати поголем ризик да добијат инфакт. 

Пушењето е ризик фактор за појава на гастроезофагеален рефлукс и улкусна болест, 

хронични заболувања на дебелото црево, хроничен бронхит и астма, како и заболувања 

на непцата и забите. 

Исто така пушењето има директен ефект врз фетусот.Пушењето за време на бременоста 

може да се поврзи со повисоката фетална и неонатална смртност, со предвремено 

породување и спонтан абортус. 

Пушењето доведува до намалена плодност, импотенција и потешкотии во 

забременувањето. 

Пушењето ја намалува физичката кондиција, концентрацијата, доведува до 

пореметување на сонот, промени на косата, кожата и лицето, а исто така го намалува и 

имунитетот кај луѓето. 

Децата кои престојуваат во простории каде се пуши, се изложени на пасивно пушење и 

истите имаат чести проблеми со дишењето, инфекции на респираторните патишта, 

синусите, астма, воспаление на увото.  

Здравствените придобивки од откажување на употребата на тутун се големи. 

Во првите 20 минути крвниот притисок се намалува. Во период од  12 часа, нивото на 

јаглерод моноксид во крвта паѓа на нормала. Во период од 2 до 12 недели, се подобрува 



циркулацијата и функцијата на белите дробови се зголемува. Во период од 1 до 9 месеци, 

кашлањето и отежнатото дишење се намалуваат. Во период од 1 година, ризикот од 

коронарна срцева болест е околу половина од ризикот од непушач. Во период од 5 

години, ризикот од мозочен удар е намален на ризикот од непушач. Во период од 10 

години, ризикот од рак на белите дробови паѓа на околу половина од ризикот од 

непушач, а ризикот од рак на устата, грлото, хранопроводот, мочен  меур, грлото на 

матката и панкреасот се намалува. Во период од 15 години, ризикот од коронарна срцева 

болест е ист како ризикот од непушач. 

Ако се откажат од пушење на 30 години, животниот век ќе се продолжи за 10 години. На 

40 години, животниот век ќе се продолжи за 9 години, на 50 години, ќе се продолжи за 6 и 

на 60 годинио, ќе се продолжи за 3 години. 

Дигитални решенија кои ќе им помогнат на 1.3 милијарди корисници на тутун во 

светот да се откажат од употребата на тутун. 

Оваа година СЗО ја воспостави новата пристапна иницијатива за откажување од тутун, која 

им овозможува на луѓето, меѓу другото, бесплатен пристап до дигитално советување. СЗО 

соработуваше со технолошките компании како Facebook, WhatsApp и Soul Machines за да 

се подигне свеста и да се поддржат корисниците на тутун да се откажат од цигарите со 

помош на чат-ботови и дигитални здравствени работници. На пример, Фlorens, дигитален 

советник, заснован на вештачка интелигенција,  им помага на луѓето да развијат 

персонализиран план за откажување од тутунот и ги води до достапните мобилни 

апликации и бесплатни линии за откажување од пушење кои што ги има во нивните земји. 

Во меѓувреме, Quit Challenge на WhatsApp им овозможува на логираните корисници на 

тутун пристап до бесплатни пораки за тоа како да се откажат, директно на нивните 

мобилни телефони. 

Овие и други глобални и регионални алатки за откажување од тутун ќе бидат претставени 

како дел од кампањата за Светскиот ден без тутун 2021 година, која уште еднаш ќе 

повтори дека силните услуги за откажување го подобруваат здравјето, спасуваат животи и 

заштедуваат пари. 
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