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Всесвітній день без тютюну (англ. World No Tobacco 

Day) - встановлений у 1987 році Всесвітньою 

організацією охорони здоров'я, відзначається щорічно 

31 травня. В цей день по всьому світу проходять 

антитютюнові акції.  

 У березні 2006 року Верховна Рада України 

ратифікувала  Рамкову конвенцію ВООЗ з боротьби 

проти тютюну. Конвенція зобов'язує учасників вживати 

конкретних заходів, спрямованих на подолання 

тютюнової пандемії.  

    У 2020 році буде організована антимаркетингова 

кампанія, що покликана спонукати молодь приєднатися 

до боротьби проти великого тютюнового бізнесу, у 

відповідь на систематичні, агресивні і наполегливі 

зусилля виробників тютюну та нікотину по вихованню 

нового покоління споживачів тютюну.  

 На сьогоднішній день, за даними звіту Всесвітньої 

організації охорони здоров'я (ВООЗ), від вживання 

тютюну щороку помирає понад 5 мільйонів людей; 

очікується, що до 2030 року ця цифра зросте до 8 

мільйонів смертей щорічно. У Європейському регіоні 

тютюн винен у смерті близько 1,6 мільйона людей на рік. 

  Основними причинами смертей, пов'язаних із 

тютюнокурінням, є серцево-судинні захворювання (47%); 

захворювання органів дихання (19%); рак легень (16%); 

інші види раку (9%) інші причини (9%). Близько 70%, 

пов'язаних із тютюном, смертей сталися з людьми віком 

від 35 до 69 років, а це означає, що кожен померлий у цій 

віковій групі втратив у середньому 19 років життя.  

 В Україні палить близько 11,5 млн жителів, з них - 

9,1 млн чоловіків та 2,5 млн жінок. У відсотковому 

відношенні - 60% і 11,2%, відповідно. Приблизно третина 

населення у віці від 18 до 25 років - є постійними 

курцями. Більш, як половина всіх курців свою першу 

сигарету викурили у віці до 12 років.  

 ВООЗ повідомляє про більш ніж 25 захворюваннь, 

перебіг яких погіршується під впливом куріння (серцево-

судинні, легеневі та онкологічні захворювання).  

   Сьогодні налічується до 120 способів лікування 

тютюнової залежності. Єдине «але» – немає 

універсального методу. Тому кожен обирає для себе той 

спосіб, який буде дієвим.  
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   Винникова, М. А.    Школа здоровья. Табачная 

зависимость [Текст] : материалы для пациентов / М. 

А. Винникова, А. Ю. Ненастьева ; ФГБУ "Нац. науч. 

центр наркологии" Минздрава России. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 64 с.  616.891/В 48                                                                                                                                                                             

 В матеріалах для пацієнтів міститься доступна інформація 

про тютюнову залежність: вплив паління на здоров'я, основи 

профілактики пасивного куріння, фактори ризику розвитку 

тютюнової хвороби. Що захищає від ризикованої поведінки, 

ефективність профілактичних програм, що думають вчені 

про способи вирішення проблеми формування залежності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Винникова, М. А.   Школа здоровья. Табачная 

зависимость [Текст] : руководство / М. А. Винникова, А. 

Ю. Ненастьева ; ФГБУ "Нац.науч. центр наркологии" 

Минздрава России. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 112 с. 

+ 1 эл. опт. диск: 12 см.   616.891/В 48                                                                                                                                                                           

 Це керівництво для лікарів, які проводять школи здоров'я для пацієнтів, 

що палять і мають ознаки залежності від нікотину, з додатками на 

компакт-диску і матеріалами для пацієнтів. 

 У керівництві викладено відомості щодо організації та проведення шкіл 

здоров'я. Детально викладена інформація про залежність від нікотину, 

факторах ризику в розвитку тютюнової хвороби, психічних змінах в 

динаміці захворювання. Окремі заняття присвячені профілактиці 

тютюнової залежності, соматичним і неврологічним наслідкам 

нікотинізму, а також лікування хворих. 

Керівництво призначене для медичних працівників первинної ланки 

охорони здоров'я - дільничних лікарів, лікарів загальної практики, 

середнього медичного персоналу, клінічних психологів, психотерапевтів. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Зубрицкий, А. Н.  Табак и табакокурение: Основной 

библиографический указатель отечественной и 

зарубежной литературы [Текст]: указатель / А.Н. 

Зубрицкий. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2005. - 336 с.  

616.89я1/З-91 

 

 У бібліографічному покажчику представлена основна вітчизняна і 

переважно закордонна література по широкому спектру актуальних 

питань тютюну та тютюнопаління, складена більш ніж за останній 

віковий період. Подібний покажчик скомпонований вперше і 

складається з 13 тематичних розділів, матеріал яких розташований в 

алфавітному порядку. 

 Посібник розраховано на біологів та всіх медичних працівників, а 

також осіб, що займаються або просто цікавляться проблемами 

тютюнопаління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Курение и здоровье [Текст] : материалы МАИР / Р. 

Долл, Р. Пето, К.С. Мур; Под ред. Д.Г. Заридзе, Р. Пето, 

Пер.с англ. В.А. Косаренкова. - М. : Медицина, 1989. - 382 

с. : ил.  616.891/К 93 

 В роботі критично висвітлюються питання ролі куріння в розвитку 

злоякісних пухлин, хвороб серцево-судинної і дихальної систем. 

Дана кількісна оцінка ризику цих захворювань, пов'язаного з 

курінням. У матеріалах міститься критичний аналіз фактичних 

даних щодо впливу на здоров'я людини сигарет з низьким вмістом 

смоли і нікотину, а також за хімічним складом і біологічної 

активності тютюнового диму. Розглянуто питання пасивного 

куріння. Значну увагу приділено аналізу різних методів по боротьбі 

з курінням. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 Манолова, Э. П.  Пьют и курят родители - 

страдают дети [Текст] / Э.П. Манолова, В.С. Косенко. 

- К. : Здоров'я, 1989. - 56 с. - (Здоровье вашего 

ребенка). 616.891/М23 

                                                                                                                                 

 Пияцтво, алкоголізм і куріння наносять людству непоправну 

соціальну шкоду, призводять до гострих і хронічних 

захворювань, є причиною передчасної смерті. Особливо 

чутливий до цих отрут організм дитини. Зловживання 

алкоголем і куріння батьків - одна з основних причин фізичної і 

психічної неповноцінності дітей. 

 

 

 

 

 

 

    Менделевич,В.Д.  Наркозависимость и коморбидные 

расстройства поведения: (психологические и 

психопатологические авпекты) [Текст] : монография / 

В.Д. Менделевич. - М. : МЕДпресс-информ, 2003. - 328 с.   

616.891/М 50 

    У монографії детально викладається розроблена автором 

концепція залежної особистості і розладів залежної поведінки. 

Описуються характерні ознаки залежної особистості, схильної до 

формування алкоголізму, наркоманії, нікотинізму і інших 

коморбідних форм залежної поведінки. 

  Особливе місце займає аналіз залежної від психоактивних речовин 

девіантної поведінки. Наведено клінічні ознаки наркотичної та 

алкогольної залежностей, принципи і техніки профілактики, 

психотерапії і психофармакотерапії. 

  Розглядається зв'язок залежної поведінки з психопатологічними 

симптомами, а також з окремими психічними розладами і 

захворюваннями. Монографія адресована психіатрам, наркологам, 

клінічним психологам, психотерапевтам, педагогам і соціальним 

працівникам, які беруть участь у наданні медико-психологічної 

допомоги наркозалежним. Книга може використовуватися 

студентами, які вивчають психологічні та медичні науки. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Методика надання допомоги пацієнтам у 

припиненні тютюнокуріння на основі сучасних 

профілактичних технологій в системі охорони 

здоров'я України [Текст] : метод.рекомендації / 

Укр.ін-т громад.здоров'я ; Укл. В.М. Пономаренко, 

О.О. Стойка. - К. : [б. и.], 2004. - 20 с. 616.891/М 54 

 
   Методичні рекомендації містять алгоритми допомоги 

пацієнтам у припиненні куріння, роль лікарів у зниженні 

розповсюдженості тютюнокуріння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мостовой, Ю. М.  Тютюнопаління: культуральні 

та медико-соціальні аспекти [Текст] : монография / 

Ю. М. Мостовой, Н. С. Слепченко, А. А. Сідоров. - 

Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика", 

2012. - 176 с. : ил.   616.891/М 84 

                                   

Метою цього видання є не докладне і всебічне висвітлення 

проблеми тютюнопаління та його впливу на організм людини і 

тягар хвороб цивілізації в цілому. Книга орієнтована на розгляд 

найбільш важливих і цікавих історичних, культурних і медико-

соціальних аспектів феномену куріння. 



 

 

 

 

 

 

 

   

  Наркология [Электронный ресурс]: нац. 

руководство / Нац. наркологическое о-во ; ред. Н. 

Н. Иванец, И. П. Анохина, М. А. Винникова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1 эл. опт. диск : скан. - 

(Национальные руководства). 616.891/Н 29 

 Національне керівництво містить сучасну і актуальну 

інформацію про діагностику і лікування основних 

наркологічних захворювань. Розглянуто всі аспекти 

наркології: медико-біологічні, клініко-терапевтичні, 

реабілітаційні, профілактичні, організаційні, соціальні, 

експертні та етичні. У книзі є електронний носій, який 

включає фармакологічний довідник, інформаційні матеріали, 

посилання на високоякісні інтернет-ресурси. Керівництво 

призначене наркологам, психіатрам, студентам старших 

курсів медичних вузів, інтернам, ординаторам, аспірантам.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
  Наркологія [Текст] : нац. підручник / І. К. Сосін [и др.] ; 

ред.: І. К. Сосін, Ю. Ф. Чуєва. - Харків : Колегіум, 2014. - 

1500 с. 616.891/Н 29 
  Підручник «Наркологія» містить актуальні енциклопедичні знання, 

асоційовані з системою післядипломної підготовки лікарів-

наркологів на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, 

передатестаційних та ін. Викладено дані стосовно патогенезу, 

клініки, діагностики, лікування, профілактики, експертизи та 

реабілітації при станах патологічної залежності від психоактивних 

речовин. Представлено сучасні погляди на епідеміологічні тенденції 

поширення, клінічний патоморфоз аддиктивної патології, нові 

форми залежності, а також перспективні наукові напрямки 

наркології майбутнього. Усвідомлюючи постійні зміни, які 

відбуваються у медичній та фармацевтичній науках, автори 

підручника рекомендують спеціалістам уточнювати дози лікарських 

засобів за відповідними офіційними інструкціями. Пацієнти не 

можуть використовувати інформацію підручника для діагностики та 

самолікування. Для лікарів-наркологів, психіатрів, психотерапевтів, 

медичних психологів, соматологів, реабілітологів, професорсько-

викладацького складу медичних вузів, наукових співробітників, а 

також студентів-медиків, які обрали наркологію своєю майбутньою 

спеціальністю.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Профилактика табакокурения среди детей и 

подростков [Текст] : руководство для врачей / ред. 

Н. А. Геппе. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 144 с.    

616.891/П 84 

  Видання містить статистику, пов’язану з наслідками 

паління, профілактичні програми, моніторинг та 

організацію роботи серед дітей та підлітків педагогами, 

батьками, медичними та соціальними працівниками. 

Додатки – анкети, освітні модулі, вправи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радбиль, О. С.   Курение [Текст] / О.С. Радбиль, 

Ю.М. Комаров. - М. : Медицина, 1988. - 160 с.   

616.891/Р15                                                                                                                                                                                                                                               

 У книзі представлені дані про поширеність паління і впливу 

різних компонентів тютюну і тютюнового диму на 

функціонування окремих органів і систем. Видання призначене 

для медичних працівників та широкого кола читачів. 

 

 

 



 

 

 

 

 

          

 

 Сперанская, О. И. Табачная зависимость.  

Перспективы исследования, диагностики, терапии 

[Текст] : руководство / О. И. Сперанская. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. - 160 с. - (Библиотека врача-

специалиста).   616.891/С 71                                                                                                                                                                      

 У керівництві систематизовані і викладені сучасні дані про 

особливості впливу гострої та хронічної нікотинової інтоксикації 

на організм з аналізом результатів клінічних та 

експериментальних досліджень. Визначено місце тютюнової 

залежності в ряду психічних розладів, показано вплив 

тютюнопаління на перебіг психічних захворювань. 

Наведено відомості про сучасні методи лікування тютюнової 

залежності, рекомендованих ВООЗ в якості базисних - різних 

формах нікотинозамісної терапії та застосуванні препарату 

чампікс.   Уточнено показання до застосування 
немедикаментозної терапії з урахуванням диференційованого 

підходу при різних клінічних формах тютюнової залежності. 

Розроблені методи немедикаментозного лікування нікотинової 

залежності - важливий і невід'ємний компонент комплексної 

терапії захворювання, що дозволяє домагатися подолання 

терапевтичної резистентності. 

 

 

  

 

 

 

   

 

Трикутько, О. П.  Куріння і здоров’я [Текст] : 

научно-популярная литература / О. П. Трикутько. - К. : 

Знання України, 1991. - 32 с. - (Природа-людина-

здоров'я, № 3)   616.891/Т 67 

                                                                                                                                                        

У брошурі розповідається про історію виникнення куріння, 

про шкідливий вплив тютюну на органи дихання, травлення, 

нервову систему та системи кровообігу, залози внутрішньої 

секреції, обмін речовин,склад крові, шкіру людини та даються 

поради, як позбутися цієї звички.Автор висвітлює роботу 

внутрішніх органів людини і їх залежність від шкідливого 

впливу куріння; показується зв’язок куріння з захворюванням 

на рак та тривалістю життя людини. 
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