


  Хвороби походять частиною від 

способу життя, частиною від повітря, 

який ми вводимо в себе і яким ми живемо    

     Гіппократ  

 



 Паління — це нікотинова 

залежність, яка руйнівно впливає на 

різні органи і системи організму.  

 В першу чергу від куріння 

страждають органи дихальної системи 

— отруйна газова суміш, 

потрапляючи в легені, вражає їх. В 

результаті неминуче розвиваються 

бронхіт, емфізема, рак легенів. 



 

 Тютюн - це однорічна рослина сімейства 

пасльонових, в листі якого міститься нікотин. Європейцям 

довго не було відомо куріння тютюну. Вперше з ним 

познайомилися учасники експедиції Христофора Колумба. 

У Європу тютюн був другою експедицією Колумба, привіз 

його чернець Романо Пано в 1496 році.  

 Крім нікотину в димі тютюну міститься до 6000 

самих різних компонентів, серед них більше 30 отруйних 

речовин: вуглекислий газ, окис вуглецю, синильна кислота, 

аміак, смолисті речовини, органічні кислоти та інші. Вчені 

встановили, що витягнутий з 5 сигарет нікотин вбиває 

кролика, і з 100 – кінь. Смертельна  доза  для  

людини  –  0 .06  –  0 .08  гр .  нікотину.  







Факт №1. Українці стали менше курити! 

                          2010-2016рік 



Факт №2. Чотири найбільші компанії-

виробники тютюнових виробів у 2016 році 

заробили в 9 разів менше, ніж за 2015 рік 



Факт № 3. У 2013-2016 роках кількість курців в Україні 

істотно скоротилося – з 10,1 млн до 8,7 млн осіб. Переважно 

негативне ставлення до жіночого куріння серед українських 

чоловіків явно вплинуло на цей тренд. 



Факт №4. Активна соціальна політика на 

регіональному рівні здатна зменшити 

кількість курців (зменшилось на 2017 рік) 



 Паління є соціальною та екологічною 

проблемою суспільства, як для його курящої, так і 

для некурящої частини.  

 Для першої – проблемою є кинути курити, для 

другої – уникнути впливу курящого суспільства й не 

“заразитися” їхньою звичкою, а також – зберегти 

своє здоров’я від продуктів паління, оскільки 

речовини вхідні у видихуваній курцями дим, не 

набагато безпечніше того, якби людина сама 

курила і приймала у себе нікотин і багато 

чого іншого, що вхідне в запалену сигарету. 



 Паління не є фізіологічною потребою 

організму. Легені, які споживають атмосферний 

кисень, за своєю природою призначені виділяти 

вуглекислий газ. Однак під час паління вони 

змушені поглинати його разом з оксидом карбону – 

чадним газом та багатьма іншими шкідливими 

речовинами, які утворюються в процесі спалювання 

тютюну. 



 Враховуючи величезну кількість 

курців на Землі та високий вміст 

токсичних речовин у тютюновому димі, 

паління істотно забруднює атмосферне 

повітря та завдає відчутної шкоди 

здоров’ю населення.  



  
 

 Людина, яка палить цигарки, вдихає 

повітря, в якому вміст забруднень у 384 тис. 

разів перевищує гранично допустиму 

концентрацію (ГДК). Тютюновий дим завдає 

шкоди здоров’ю не тільки тим, хто палить, а й 

тим (і ще більшою мірою), хто знаходиться 

поруч. Адже вони також вдихають тютюновий 

дим і їх організм не адаптувався до цих 

отруйних речовин. 



 Основний потік тютюнового диму 

утворюють 35% згоряння сигарети, 50% 

йдуть в навколишнє повітря, створюючи 

додатковий потік, від 5 до 15% 

компонентів згорілої сигарети 

залишається на фільтрі.  



 В навколишньому середовищі 

курця в атмосферу потрапляє 

токсичних компонентів у багато 

разів більше, ніж в організм самого 

курця. Саме ця обставина зумовлює 

особливу небезпеку пасивного або 

«примусового» куріння для 

оточуючих.  



 Ще недавно нікотин вважали найбільш 

токсичною речовиною тютюнового диму, але 

в результаті більш точних досліджень 

встановлено, що за токсичністю 

радіоактивні ізотопи тютюнового диму 

перевищують нікотин. Людина, що викурює 

пачку сигарет в день, отримує дозу радіації, в 

3.5 рази більшу, ніж біологічно допустима; ті 

ж 20 сигарет (пачка) в день дають таку ж дозу 

радіації, як 200 рентгенівських знімків.  



 Окис вуглецю (чадний газ) є досить 

токсичним компонентом тютюнового диму. 

Механізм патогенної дії окису вуглецю 

досить простий: вступаючи у зв'язок із 

гемоглобіном, окис вуглецю утворює 

з'єднання карб оксигемоглобін. Він 

перешкоджає нормальній доставці кисню до 

органів і тканин, в результаті чого 

розвивається хронічне кисневе 

голодування.  



 

 Шкода куріння настільки велика, що виникає питання 

– а чи варто навіть замислюватися про те, щоб піддатися на 

таку згубну звичку? Адже так багато речей радують, завжди 

можна знайти те, що буде максимально по душі. Навіщо ж 

тоді вибирати те, що поступово, крок за кроком відніматиме 

ваше здоров'я, руйнувати його, висмоктувати з вас життєву 

енергію? Куди краще вибрати якісь здорові й цікаві 

альтернативи, які будуть радувати вас, робити вас щасливими. 

А паління – це лише призводить до нещастя, так що не варто 

вибирати його, як захоплення. 




