България без дим

Тютюнопушенето е един от основните рискови фактори за възникване на редица
социално значими заболявания като сърденчо-съдовите, онкологичните, белодробните.
По данни на Световната здравна организация тютюнопушенето всяка година
убива около 6 милиона души. Над 5 милиона от тези жертви са следствие на директната
употреба на цигарени изделия, а останалите – на така нареченото „пасивно пушене”.
Причината за високия здравен риск, до
който водят цигарите е фактът, че съдържат над
4000 химични вещества. От тях поне 250 са
определени като опасни, а 50 като канцерогенни
(причиняващи рак)
.
Поради тези причини Световната здравна
организация и Европейската комисия водят
политика за ограничаване на вредния навик във
всички държави. В съответствие с тези идеи през
2012 г. България въведе забрана за тютюнопушене
на обществени места.
Предполагаме, че няма човек, който да не е убеден във вредата от
тютюнопушенето, особено за неукрепналия детски организъм. Цифрите за българските
деца сочат, че някои от тях пропушват достатъчно рано - около 10- 12 годишна възраст.
Според данни на Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други
наркотици (ESPID) за 2015 г. 3, 7% от учениците до 13 г. употребяват ежедневно
цигари. Данните от Глобалното проучване на тютюнопушенето при учениците (GYTS)
за 2015 г. показват, че 10,9% от учениците между 13 и 15 години в България
употребяват редовно цигари.
Най-засегната възрастова група от ученици, които редовно употребяват
тютюневи изделия са тези от 10 клас. Данните показват, че с навършване на 16 години
техният брой започва да расте значително, като според изследването на ESPAD от 2015
г. делът им се увеличава до 25%. Тенденцията продължава до навършване на 25годишна възраст и това е основната причина почти всеки трети българин (29,2%) на
възраст 15 - 84 години да пуши.
В България бяха въведени редица ограничения по отношение на рекламата на
цигари, но ефектът от тях е крайно недостатъчен, което се вижда и от посочената погоре статистика. Както в България, така и в световен мащаб, тенденциите са

тютюневата индустрия да заобикаля частичните забрани, чрез различни иновативни
методи за реклама.
Забраната
на
външната
и
вътрешната реклама на тютюневите
изделия на територията на България ще е
една голяма стъпка към намаляване на
тютюневия дим, денормализиране на
тютюнопушенето и ще помогне на
подрастващите да не го възприемат като
нещо нормално и едва ли не престижно, а
като неоспорим фактор за влошаване на
здравословното състояние на всеки.

