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ДУВАН 

•  Дуван је биљка цветница. 

•  Користе се њени листови. 

•  Донесена је из Америке 1560. године у Европу, а 

   током 17. века и у Африку. 

•  Донео ју је Жан Нико (Jean Nicot)  

Жан Нико 

(1530 – 1600) 



БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 

•  Болести зависности су такве да човек подлегне некој 

   нездравој навици. 

•  Пушење је болест зависности. 

•  Пасивни пушачи немају ову болест, али су угрожени, јер су 

    изложени диму. 



ШТЕТНЕ СУПСТАНЦЕ 

•  Мала доза никотина је смртоносна! 

•  Изазива зависност, а недостатак никотина ствара кризе. 

•  Угљен - моноксид је гас који омета пренос кисеоника кроз 

    крвоток. 

•  Катран је чврста супстанца која се нагомилава у плућима. 

катран 
никотин 





ЗАНИМЉИВОСТИ 

• Према светској здравственој организацији на свету има 

  милијарду и још један милион пушача. Ако се овај тренд 

  настави, биће их преко једне и по милијарде до 2025. 

  године. 

• Пушење убија око 6 милиона људи савке године, што би 

значило да нека болест коју су изазвале цигарете убије 

једну особу на сваких 5 секунди. 

•  Једна цигарета садржи преко 4.800 супстанци,  

   од којих је више од 250 штетно, а за 69 се 

   поуздано зна да изазивају канцер. 



• Рак плућа није једина малигна болест која се може добити 

пушењем. Остале укључују рак мокраћне бешике, крви, 

коштане сржи, грлића материце, дебелог црева, једњака, 

бубрега, гркљна, јетре, уста, гуштераче, танког црева, 

желуца и грла. 

• Пушење повећава шансу за срчани удар два до четири пута. 

• У пет цигарета има довољно никотина да убије просечну 

одраслу особу, ако би ту количину прогутала. Већина 

пушача унесе у просеку до два милиграма по цигарети, од 

чега се 0,03 милиграма унесе у крвоток. 

• У цигарета ма има радиоактивних супстанци, као и неких 

које су се у Другом светском рату користиле као хемијско 

оружје. 



• Од свих смрти широм света проузрокованих пушењем, чак 

15% су пасивни пушачи. Не постоји безбедна изложеност 

дуванском диму. 

• Само Американце пушење „кошта“ 300 милијарди долара. 

Од тога 170 милијарди се троши на болничке услуге, а 

остатак се губи због слабије продуктивности услед болести. 

•  У току 20. века цигарете су однеле сто милиона живота. 





ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!! 


