
Пушење  
као болест зависности



Историјат ширења дувана

• Сматра се да је прадомовина дувана

Америка. Он се тада употребљавао због

свог ексцитативног дејства. Кристофор

Колумбо је у свом бродском дневникуКолумбо је у свом бродском дневнику

забележио да урођеници пуше сушено

лишће дувана, које је и сам добио на

поклон. Његови морнари су убрзо после

открића Америке донели дуван у Европу и

били први пушачи на тлу старог континента.



• Дуван се као медикамент и помоћ код

лечења болова ува и зуба користио у

цивилизацијама Јужне Америке 5000—3000.

године пре нове ере. Касније је у тим истим

цивилизацијама пушење заступљено као

навика и социолошка појава. Такође, унавика и социолошка појава. Такође, у

племенима Северне Америке дуван се

користио и у разним друштвеним

приликама, као што су састанци, договори и

преговори између племена. Дуван се

користио и током религијских ритуала.



Разлози због којих се почиње са 

коришћењем цигарета

Разлози због којих се почиње са 

коришћењем цигарета

Неуротицизам

Социјална средина

Темперамент и карактер

Кућно васпитањеКућно васпитање

„Стидљив“ тип

„Друштвен“ тип



Састав цигарета и дејство 

никотина

Састав цигарета и дејство 

никотина



Акутно и хронично тровање 

никотином

o У дувану се налази више алкалоида, али је од њих најзначајнији 

никотин. 

o Детоксикација никотина. 

o Дејство на нервни систем.

o Никотин као јак отров.

никотином

 Тровање никотином се јавља у акутном и хроничном облику. 

 Акутни облик тровања настаје ако се за кратко време попуши 

више од 15 цигарета.

 Много је значајније тровање у хроничном облику, јер је штетно 

дејство никотина вишеструко и даје далекосежне последице. 



Последице које настају услед 

дуготрајног пушења



• Карцином плућа

• Проблеми са гениталним органима

• Карцином грла

• Козметичке последице

• Инфаркт миокарда 

• Проблеми у психичком животу

• Финансијски проблеми

• Карцином језика

• Карцином уста



Карцином плућа 



Проблеми са гениталним органима



Карцином грла 



Козметичке последице



Карцином језика 



Карцином уста



Пушење у трудноћиПушење у трудноћи

Велики проблем савременог доба



 Негативно дејство токсина из  Негативно дејство токсина из 

дувана на плод.

 Превремени порођај.

 Далекосежне последице 

пушења у трудноћи.

 Далекосежне последице 

пушења у трудноћи.



Нажалост, велики број превремено 

рођене деце, заврши летално.



Studije su pokazale da pušenje oslabljuje mišiće jer pluća

postaju upaljena usled konzumiranja cigareta, a samim tim se

smanjuje i sposobnost da vežbate ili radite bilo kakve fizičke

aktivnosti.



Пасивно пушење



• Код многих пушача се јавља јутарњи
кашаљ, као покушај тела да избаци штетне
честице и као хронична упала горњих
респираторних органа. У Америци је
израчунато колико кошта лечење оболелихизрачунато колико кошта лечење оболелих
од рака па је пре десетак година покренута
интензивна кампања одвикавања од
пушења. Донети су закони о забрани
пушења у многим затвореним просторијам
па чак и по кафанама.



• Ова кампања је дала веома добре резултате у
смислу смањења броја пушача, али према
неким подацима резултати америчке борбе
против пушења су неадекватни, што се
делимично може објаснити да висок проценатделимично може објаснити да висок проценат
обољевања не зависи само од пушења већ и
од начина живота (стрес, недовољно кретања,
алкохол, брза храна, гојазност која није
позната у том обиму у другим деловима света
и др.).



• Истовремено, као вископрофитабилна индустрија,
дуванска индустрија Америке је добила задатак да
максимално афирмише пушење у другим земљама,
нарочито у земљама „трећег света“. У Републици
Србији рекламирање цигарета је забрањено текСрбији рекламирање цигарета је забрањено тек
почетком 21. века.

• Постоји тзв и "секундарно пушење" тј. особе које
не пуше, ако много времена проводе у затвореним
просторијам са пушачима, готово у истом обиму су
изложени ризицима обољевања од истих обољења
као и пушачи.



Одвикавање од пушења

• Све док постоји жеља за престанком пушења, постоји и
могућност. Поред жеље, пушач да би у томе успео,
потребно је и да мобилише и снагу воље у позитивну
акцију.акцију.

• Ако пушач жели да престане са пушењем, то треба да
учини одједном, не треба да покушава да то чини
постепено. Пуним коришћењем своје воље, пушач не
само да ће ослабити жудњу, него ће уз то временом
успети да своје лоше навике стави под контролу
разума.



Исхрана

Препоручљиве намирнице

• Храна која изузетно годи

страсном пушачу је добро

зачињена храна. Страсанзачињена храна. Страсан

пушач једе веће количине

меса, умака и изузетно

пржена и тешка јела што

му великој мери

онемугућава престанак

пушења.



Добробити престанка пушења

• ИЗГЛЕД-здравији изглед, 

бељи зуби, мање 

прљавштине на прстима

• ФИЗИЧКИ РАЗЛОЗИ-боља • ФИЗИЧКИ РАЗЛОЗИ-боља 

кондиција, већи капацитет 

плућа..

• ПСИХИЧКИ РАЗЛОЗИ-мања 

изложеност стресу и 

промени расположења, 

боља концетрација..




