
Тютюн завдає шкоди тілу, 

       руйнує розум, отупляє цілі нації. 
                                   Оноре де Бальзак 

 

31 травня в усьому світі проводиться 
міжнародна акція боротьби з курінням - 

Всесвітній день без тютюну. Його було 
призначено в 1988 році Всесвітньою 

організацією охорони здоров'я. 
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. 
     Підраховано, що до 2030 року хвороби, викликані палінням, 
стануть причиною смерті приблизно 10 мільйонів осіб. "Країни 

всього світу повинні вжити ряд заходів для контролю за тютюном, 
якщо вони хочуть уникнути епідемії",- говорить прес-реліз ВОЗ. 
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Розділи: 

 
1. Паління та його наслідки; 
2. Тютюнопаління в Україні: оцінка факторів ризику; 
3. Методи відмови від паління 

 
Розділ 1. 

 

«Звичка, огидна для зору, 

нестерпна для нюху, шкідлива для 

мозку, небезпечна для легенів, — 

ось що таке куріння». 
(Яків І, король Англії.) 

 

Основними причинами смертей, пов'язаних 
із тютюнокурінням, є серцево-судинні 

захворювання (47%); захворювання органів дихання (19%); рак 
легень (16%); інші види раку (9%) другі 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. 
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Розділ 2. 

 
Україна посідає 4-е місце в рейтингу країн 

ЄР ВООЗ за поширеністю куріння серед 
чоловіків, серед жінок – 35-те [36]. 

В Україні палить близько 11, 5 млн. 
жителів, з них — 9,1 млн. чоловіків та 2,5 млн. 
жінок. У відсотковому відношенні — 50% 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.  
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Розділ 3. 

 
 
  Припинити курити важко, але більшість 
колишніх курців констатують, що вони 

стали почувати себе набагато краще і у 
фізичному, і в емоційному плані. Існує 
багато програм, які допомагають 
відмовитись від цієї шкідливої звички.  
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