
“Куріння чи здоров’я – обирайте 

самі” 

«Тютюн заважає 

розумовому 

розвитку та одурює 

народ» 

Оноре де  Бальзак 



Що таке тютюнопаління? 
Тютюнопаління (або просто паління) — вдихання диму тліючого 

висушеного листя тютюну. Найбільш важливим компонентом 

тютюнового диму є нікотин. Регулярне вживання нікотину викликає 

залежність. Паління тютюну завдає тривалої шкоди здоров'ю курців, 

та оточуючих їх людей, що не палять i тварин. 

 



Сучасна ситуація 
Факти про куріння 

• На нашій планеті палять приблизно 1,3 мільярди людей 

• За 1 секунду на Землі викурюється 300 000 цигарок 

• Куріння викликає 6 % смертей в усьому світі 

• Щорічно від паління вмирає 3 мільйони людей 

• 300 мільйонів дітей, які живуть сьогодні, будуть убиті тютюном у 

дорослому віці 

• Загальна маса недопалків на планеті за 1 рік становить 2 520 000 тонн 



Статистика куріння в Україні 

•В Україні щоденно курить 45% дорослих чоловіків і 9% дорослих 

жінок; серед молоді курить 45% юнаків і 35% дівчат; 

•68% курців заявили, що зацікавлені у відмові від куріння, а серед 

тих, хто будь-коли курив щодня, 26% вже є колишніми курцями; 

•31% вважає, що куріння кальяну призводить до серйозних 

захворювань; 

•Всього в країні нараховується близько 9 мільйонів активних 

курців, що складають третину всього працездатного населення 

країни; 

•Україна займає 17 місце в списку країн-лідерів за кількістю курців; 

•Щорічно до числа курців долучаються не менш 100 000 українців; 

•Кожен четвертий підліток в Україні викурює першу сигарету у віці 

10 років; 

•Україна є другою країною у світі (після Чилі), де у віці 13-15 років 

курять більш 30 % юнаків і дівчат; 

•Україна займає ІІ місце за кількістю викурених цигарок на одного 

громадянина. На кожного українця припадає понад 2500 сигарет — 

майже 7 щоденно; 

•Розрахунки Всесвітнього банку свідчать про те, що економічні 

збитки України від тютюну складають близько 2 мільярдів доларів 

щорічно; 

•За офіційною статистикою в Україні щороку від хвороб пов'язаних 

з курінням помирає 120 тисяч чоловік 



Чому люди курять? 



Курці страждають від кашлю, задишки 

Дуже часто на початкових стадіях 

захворювання палить людина просто 

не помічає цей ранковий кашель — не 

звертає на нього ніякої уваги. А якщо і 

помічає, то просто відмахується від 

нього, вважаючи кашель якимсь 

легким і абсолютно нешкідливим 

побічним явищем куріння. Проте в 

тому випадку, якщо ви не звернете 

уваги на дану проблему, дуже скоро 

вона придбає глобальних масштабів, 

поставивши під загрозу ваше здоров'я. 



Хвороби, які викликає куріння: 

В організмі людини всі органи взаємопов'язані 

і навіть незначні дози шкідливих речовин 

поширюються по всіх життєво важливих 

систем. Поступаючий при палінні нікотин 

погіршує роботу серця, легень, мозку, печінки і 

багатьох інших органів, але серцево-судинна 

система страждає найбільше. Давно доведено, 

що куріння і тиск пов'язані між собою. Але до 

цих пір деякі курці продовжують сумніватися і 

ставлять запитання: «Куріння підвищує або 

знижує тиск?» 

 Підвищує і знижує тиск 



Куріння викликає старіння шкіри 



 Призводить до раку легень 

Смертність від раку легені найвища 

порівняно з іншими онкологічними 

захворюваннями. П`ятирічний індекс 

виживаності у хворих з I-II стадією раку - 

близько 50%, а при III стадії - не більше 25%. 

  



Жінки, що палять помітно частіше, ніж некурящі, 

страждають важкими токсикозами (як ранніми, так 

і пізніми). Збільшується ймовірність передчасних 

пологів або, навпаки, переношування вагітності. 

У курящих жінок пологи часто бувають більш 

тривалими. Ймовірність ускладнень під час пологів 

у паліїв підвищується майже в два рази. 

 

Шкода куріння під час 
вагітності 



Скажемо курінню «Стоп» 
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Найбільша перемога-це 
перемога над собою, а 
найганебніше-це бути 
переможеним своїми 
пристрастями. 

Х. Демокріт 


