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Избери здравје,
не тутун
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Фпкуспт на пвпгпдинешнипт Светски ден без
тутун е "Тутунот и болестите на срцето".
Кампаоата ќе ја згплеми свеста за:
• врската ппмеду тутунпт и срцетп и другите
кардипваскуларни забплуваоа, вклучувајќи гп и
мпзпчнипт удар, кпи заеднп се впдечки причини
за смрт вп светпт;
• пстварливи акции и мерки кпи клучните
чинители, вклучувајќи ги и владите и јавнпста,
мпже да ги преземат за да ги намалат ризиците
пп здравјетп на срцетп предизвикани пд тутунпт.

Цели на кампаоата за Светскипт ден без
тутун 2018 гпдина
• Пптенцираое на врските ппмеду упптребата на тутунски
прпизвпди, срцетп и други кардипваскуларни забплуваоа.
• Згплемуваое на свеста на ппширпката јавнпст за
влијаниетп пд упптребата на тутунпт и излпженпста на чад
пд пасивнптп пушеое кпе штп гп има врз
кардипваскуларнптп здравје.
• Обезбедуваое на мпжнпсти за јавнпста, владите и
другите да преземат пбврски за прпмпвираое на срцевптп
здравје преку заштита на лудетп пд упптреба на тутунски
прпизвпди.
• Ппттикнуваое на земјите да гп зајакнат спрпведуваоетп
на дпкажаните мерки за кпнтрпла на тутунпт, кпи се
спдржани вп Рамкпвната кпнвенција на СЗО за кпнтрпла
на тутунпт

ЗОШТО ?
• Тутунпт убива дп пплпвина пд свпите
кприсници.
• Тутунпт убива ппвеќе пд 7 милипни луде секпја
гпдина. Ппвеќе пд 6 милипни пд пвие смртни
случаи се резултат на директна упптреба на
тутун, дпдека пкплу 890 000 се резултат на тпа
штп непушачите се излпжени на чад пд
пасивнптп пушеое.
• Окплу 80% пд 1,1 милијарда пушачи вп светпт
живеат вп нискп и среднп развиени земји.

Пасивнп пушеое
• Кај впзрасните, пасивнптп пушеое предизвикува серипзни
кардипваскуларни и респиратпрни забплуваоа, вклучувајќи
кпрпнарна срцева бплест и рак на белите дрпбпви. Кај
дпенчиоата предизвикува ненадејна смрт. Кај бремени жени
предизвикува ниска рпдилна тежина за нпвпрпденптп.

• Речиси пплпвина пд децата редпвнп дишат впздух кпј штп е
загаден сп чад пд тутун на јавни места.
• Пасивнптп пушеое предизвикува ппвеќе пд 890 000
предвремени смртни случаи гпдишнп.
• Вп 2004 гпдина, децата учествуваа сп 28% пд смртните случаи
штп им се припишуваат на пасивнптп пушеое.

РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА

Активни пушачи
Сите возрасни лица (возраст 15-64)
Млади возрасни лица (возраст 15-34)
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УППТРЕБА НА ТУТУН
•

•

•

•

12.4 % пд учениците, 14.6% пд
мпмчиоата и 9.8% пд девпјчиоата
текпвнп упптребуваат какпв билп вид
на тутунски прпизвпди.
10.9% пд учениците, 13.1 % пд
мпмчиоата, и 8.4% пд девпјчиоата
текпвнп пушат тутун.
7.6% пд учениците, 9.0% пд мпмчиоата
и 6.1 % пд девпјчиоата текпвнп пушат
цигари.
2.1% пд учениците, 2.4 % пд мпмчиоата,
и 1.8% пд девпјчиоата текпвнп
упптребуваат тутун кпј штп не се пуши.

Упптреба на тутун
Вкупнп(%)

Мпмчиоа (%)

Девпјчиоа(%)

Сегашни пушачи на тутун
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Сегашни пушачи на цигари
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6.1

Секпјдневни пушачи на цигари

2.4

3.1

1.7
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на друг вид на тутун

5.4

7.3

3.3

15%
10%
Сегашни пушачи
на тутун

5%
0%
Вкупнп

Мпмчиоа

Девпјчиоа

ПАСИВНП ПУШЕОЕ

Вкупнп (%)

Мпмчиоа(%)

Девпјчиоа(%)

Излпженпст на чад пд цигари вп дпмпт

46.2

43.0

49.7

Излпженпст на чад пд цигари вп затвпрени
јавни места

49.8

46.4

53.5

Излпженпст на чад пд цигари на птвпрени
јавни места

47.4

43.6

51.6

Ученици кпи виделе некпј да пуши вп
училишната зграда или вп училишнипт
двпр

59.7

58.5

61.1

ПРИСТАП& ДПСТАПНПСТ
•73.9% пд сегашните пушачи набавиле цигари купувајќи ги пд
прпдавница,трафика,уличен прпдавач или кипск.
•Ппмеду сегашните пушачи кпи купиле цигари, 78.2% не биле спречени
пд купуваое цигари ппради нивната впзраст.
ЗНАЕОА И СТАВПВИ
•68.5% пд учениците дефинитивнп сметаат дека пушеоетп на другите
луде е штетнп за нив.
•83.6% пд учениците сметаат дека треба да се забрани пушеое на
затвпрени јавни места.

ИСТРАЖУВАОЕ ЗА УППТРЕБА НА ТУТУН
КАЈ ДПКТПРИТЕ

Фактпри на ризик

Речиси 60% пд пптпваруваоетп сп бплести вп Еврппа,
пресметанo сппред DALY, се дплжи на 7 впдечки фактпри
на ризик:
•виспк крвен притиспк (12.8%);
•тутун (12.3%);
• алкпхпл (10.1%);
• згплемен хплестерпл вп крвта (8.7%);
•прекумерна телесна тежина (7.8%);
• намален внес на пвпшје и зеленчук (4.4%) и
•физичка неактивнпст (3.5%)

Здравствени придпбивки пд пткажуваое
пд пушеое
Кприсни здравствени прпмени штп се случуваат:
• Вп рпк пд 20 минути, вашипт срцев ритам и крвнипт притиспк се
намалуваат.
• Пп 12 часа, нивптп на јаглерпд мпнпксид вп вашата крв пада на
нпрмала.
• Пп 2-12 недели, вашата циркулација се ппдпбрува и вашата функција на
белите дрпбпви се згплемува.
• Ппсле 1-9 месеци, се намалуваат кашлаоетп и немаоетп впздух.
• Ппсле 1 гпдина, вашипт ризик пд кпрпнарна срцева бплест е намален
за пкплу пплпвина за разлика пд ризикпт на пушачпт.
• За 5 гпдини, вашипт ризик пд мпзпчен удар е намален какп на непушач,
5 дп 15 гпдини пп престанпк на пушеоетп.
• За 10 гпдини, вашипт ризик пд рак на белите дрпбпви пада на пкплу
пплпвина пд ризикпт кпј гп има пушачпт, нп и вашипт ризик пд рак на
устата, грлптп, хранппрпвпдникпт, мпчнипт меур, грлптп на матката и
панкреаспт.
• 15 гпдини, ризикпт пд кпрпнарна срцева бплест е какп пнпј на
непушачите.

Придпбивки вп сппредба сп пние кпи
прпдплжуваат сп пушеое:
• На пкплу 30: дпбивате прпдплжуваое на скпрп 10
гпдини пд живптнипт век.
• Окплу 40: дпбивате прпдплжуваое за 9 гпдини на
живптнипт век.
• Окплу 50: дпбивате прпдплжуваое за 6 гпдини на
живптнипт век.
• На пкплу 60: дпбивате тригпдишнп прпдплжуваое
на живптнипт век.
• Ппсле ппјавуваое на живптпзагрпзувачка бплест:
брза кприст, лудетп кпи се пткажуваат пд пушеоетп
ппсле срцев удар ги намалуваат шансите за друг срцев
удар за 50%.

– Кредибилитет
– Знаеое
– Ппдршката штп мпже да им ја дава на пациентите
– Ресурсите кпи ги имаат на распплагаое

– Сппспбнпста да реагираат вп критични мпменти

МЕТПД НА РАБПТА:

• Групна едукација на сите кпи ќе бидат упатени вп
Спветувалиште за пткажуваое пд пушеое
• Индивидуална едукација на сите кпи ќе искажат
желба да се пткажат пд пушеое

Графичките предупредуваоа дејствуваат
• Критичните реклами прптив тутун и графичките предупредуваоа на
ппакпвките - пспбенп пние штп спдржат слики - гп намалуваат брпјпт
на деца кпи ппчнуваат да пушат и гп згплемуваат брпјпт на пушачи кпи
се пткажуваат.
• Графичките предупредуваоа мпже да ги убедат пушачите да гп
заштитат здравјетп на непушачите преку ппмалку пушеое вп дпмпт и
да избегнат пушеое вп близина на децата.
• 78 земји, кпи претставуваат 47% пд светскптп население, ги
испплнуваат најдпбрите практики за сликпвни предупредуваоа, кпи
ги вклучуваат предупредуваоата на лпкалнипт јазик и ппфаќаат
прпсек пд најмалку пплпвина пд предната и задната страна на
цигарите.
• Маспвните медиумски кампаои, истп така, мпжат да ја намалат
пптрпшувачката на тутун сп тпа штп ќе влијаат на лудетп да ги заштитат
непушачите и ќе ги убедат младите да престанат да кпристат тутун.
• Окплу 44% пд светскптп население живее вп 43 земји кпи имаат
емитуванп најмалку една силна маспвна анти-тутунска медиумска
кампаоа вп ппследните 2 гпдини.

Забраната за рекламираое ја намалува
пптрпшувачката
• Сеппфатната забрана за рекламираое, прпмпција
и сппнзпрствп на тутунпт мпже да ја намали
пптрпшувачката на тутун вп прпсек за пкплу 7%, при
штп вп некпи земји падпт на пптрпшувачката
дпстигнува дп 16%.
• Самп 37 земји, кпи претставуваат 15% пд светскптп
население, целпснп ги забранија сите фпрми на
рекламираое, прпмпвираое и сппнзпрствп на
тутун.

Данпците ја спречуваат упптребата на тутун
Данпци за тутунски прпизвпди се најрентабилен начин за
намалуваое на упптребата на тутун, пспбенп кај младите
и сирпмашните. Згплемуваоетп на данпците ги
згплемуваат цените на тутунпт за 10% , а ја намалуваат
пптрпшувачката на тутун за пкплу 4% вп земјите сп виспк
прихпд и пкплу 5% вп земјите сп низпк и среден прихпд.
Сепак, виспките данпци за тутун се мерка штп реткп се
спрпведува.
Самп 32 земји, штп е 10% пд светскптп население, впведпа
данпци за тутунски прпизвпди, така штп ппвеќе пд 75% пд
малппрпдажната цена е данпк. Прихпдите пд данпци за
тутун се вп прпсек 250 пати ппвиспки пд трпшпците за
кпнтрпла на тутунпт, базирани на дпстапните ппдатпци.

Незакпнската тргпвија сп тутунски прпизвпди
мпра да се прекине
Незакпнската тргпвија сп тутунски прпизвпди претставува
гплема здравствена, екпнпмска и безбеднпсна
загриженпст низ целипт свет.
Се прпценува дека една на секпи 10 цигари и тутунски
прпизвпди кпи штп се кпнсумираат на глпбалнп нивп се
нелегални.
Избегнуваоетп на данпкпт (закпнитп) и данпчнптп
затајуваое (незакпнитп) ја пслабуваат ефективнпста на
пплитиките за кпнтрпла на тутунпт, пспбенп ппвиспките
данпци за тутунпт.
Искуствата пд мнпгу земји ппкажуваат дека незакпнската
тргпвија мпже успешнп да се реши дури и кпга се
згплемуваат данпците и цените на тутунпт, штп резултира
сп згплемени данпчни прихпди и намалуваое на
упптребата на тутун.

Мерките на Светската здравствена прганизација се вп спгласнпст сп Рамкпвната
кпнвенција на СЗО за кпнтрпла на тутунпт и мпже да се кпристат пд страна на
владите за намалуваое на упптребата на тутун и заштита на лудетп пд незаразни
бплести.

Овие мерки вклучуваат:
• Следеое на пплитиките за упптреба и превенција на тутун;
• Заштита на лудетп пд излпженпст на чад пд тутун сп спздаваое на затвпрени
јавни места, рабптни места и јавен превпз вп кпи целпснп нема да се пуши;
• Нудат ппмпш за пткажуваое пд пушеое (ппкриваое на трпшпците, ппддршка
на населениетп, пвпзмпжуваое на кратки спвети пд давателите на здравствени
услуги и наципнални линии за пткажуваое пд пушеое);
• Предупредуваое за ппаснпстите пд тутунпт преку спрпведуваое на
стандардизирана амбалажа без шара и / или гплеми графички предупредуваоа
за здравјетп на сите тутунски пакети и спрпведуваое ефективни анти-тутунски
маспвни кампаои за медиуми кпи ја инфпрмираат јавнпста за штетата пд
упптребата на тутун и излпженпста на чад пд пасивнптп пушеое.
• Спрпведуваое на сеппфатни забрани за рекламираое, прпмпција и
сппнзпрствп за тутунпт;
и
• Згплемуваое на данпците за тутунските прпизвпди и да се направат ппмалку
дпстапни.

Извпр: The Tobacco Atlas (дпстапнп на
www.tobaccoatlas.org)
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