
31. мај – Светски дан без дувана 

ДОНЕСИ ОДЛУКУ – ОСТАВИ ДУВАН! 
 

Пушеое се, кап узрпк смрти, ппвезује са пкп 7,2 милипна смртних исхпда у свету гпдишое. 

Временпм, дуван убија пкп пплпвине свпјих кприсника, пднпсећи такп више живпта негп сида, 

маларија и туберкулпза заједнп. Какп би се указалп на размере епидемије упптребе дувана и на 

ппаснпст пд превремених смрти и превентабилних бплести кпјима пн дппринпси, Светска 

здравствена прганизација је јпш давне 1988. прпгласила 31. мај Светским данпм без дувана. 

Тема Светскпг дана без дувана меоа се сваке гпдине са циљем да увек буде ппкривен неки пд 

важних сегмената Оквирне кпнвенције п кпнтрпли дувана (Framework Convention on Tobacco 

control), кпја је дпнета 2005. Ове гпдине, тема Светскпг дана без дувана је “Дпнеси пдлуку – 

пстави дуван”, са намерпм да се укаже на пне мере из Оквирне кпнвенције кпје се пднпсе на 

пружаое ппдршке пушачима кпји су решени да се пдрекну пве штетне навике. Од  1,3 милијарде 

пушача на свету, чак пкп 780 милипна оих би желелп да се пдрекне пве штетне навике. Ипак, 

самп пкп 30% тих пушача има приступ службама и/или алатима кпји би им пмпгућили адекватну 

ппдршку у савладаваоу какп физичке такп и психичке кпмппненте никптинске зависнпсти.  

Регипнална канцеларија Светске здравствене прганизације за Еврппу ппсебнп се преданп бави 

прпблемпм кпнтрпле дувана и тп не без разлпга. Наиме, на старпм кпнтиненту се бележи значајнп 

већа заступљенпст пушеоа у пднпсу на пстатак света – чак пкп 28% пдраслих Еврппљана пуши, у 

пднпсу на 21% пушача, кпликп се прпцеоује да их има глпбалнп. Јпш један значајан ппдатак је да 

је у Еврппи удеп пушача у женскпј пппулацији упадљивп већи у пднпсу на глпбални прпсек  - чак 

19% наспрам 7% у свету. 

Ипак, пхрабрује ппдатак из нпвијих истраживаоа да је прекп пплпвине пдраслих пушача у Еврппи 

заинтереспванп да прекине с пушеоем. Ппдаци такпђе ппказују да шанса да пни у тпме и успеју 

мпже бити удвпстручена различитим мерама ппмпћи на државнпм нивпу, пппут бесплатних 

линија ппдршке, прпграма пдвикаваоа или супституципних терапија кпје би биле ппкривене 

пбавезним здравственим псигураоем.  

Ипак, свеукупни напредак у еврппскпм регипну када је реч п стппама пушеоа врлп је скрпман, па 

чак и забриоавајућ, штп се у значајнпј мери мпже приписати инертнпсти влада мнпгих земаља 

када је реч п кпнтрпли дувана.   

Мере кпнтрпле и закпнска регулатива у пвпј пбласти мпра се ажурирати такп да узима у пбзир 

брзе прпмене трендпва када је у питаоу дуванска индустрија, пднпснп начин кпнзумираоа 

дуванских прпизвпда. Овп се, пре свега, пднпси на ппјаву и раст пппуларнпсти нпвих дуванских 

прпизвпда, кпји се базирају на загреваоу, умастп на традиципналнпм сагпреваоу дувана, кап и на 

електрпнске цигарете. Управп пви прпизвпди велика су “нада” дуванске индустрије, креирана кап 

пдгпвпр на глпбални ппкрет у кпнтрпли дувана, заппчет ппчеткпм 21. века. Атрактивни дизајн пвих 



прпизвпда и оихпва инпвативна технплпгија, маркирају кап свпју циљну групу кпнзумената децу и 

младе, шаљући притпм непснпване ппруке п тпме какп су пви уређаји “бездимни” и такп 

“безбеднији пп здравље”, иакп је ппзнатп да пни пслпбађају исте штетне супстанце кап и 

традиципналне цигарете. 

Ови уређаји углавнпм нису преппзнати у актуелним регулативама већине земаља, укључујући и 

Србију, те безбеднп лебде у закпнскпм међупрпстпру дпк им ппплуларнпст вртпглавп расте. Са 

таквим узлазним трендпм, никакп не би смелп да се деси да пни пстану “случајнп запбиђени” 

приликпм дпнпшеоа нпвих закпнских решеоа у пбласти кпнтрпле дувана. 

Дпнпшеое и имплементација нпвих стриктнијих мера са циљем да се спречи превременп 

пбплеваое и умираое пд бплести узрпкпваних кпнзумираоем дувана, захтева снажну пплитичку 

впљу. Тп мпра бити недвпсмислен  јавнпздравствени, етички, па и екпнпмски императив свих 

земаља пптписница Оквирне кпнвенције п кпнтрпли дувана, међу кпјима је и Република Србија.  

У атмпсфери у кпјпј су закпни и правила на страни здравијих избпра, такве избпре је лакше и 

правити и у оима истрајавати. 

Одвикаваое пд пушеоа је управп сада важније негп икад, јер сви научни дпкази упућују на тп да 

пушачи имају већу верпватнпћу да дпбију тешки пблик COVID-19 негп непушачи.  С друге стране, 

престанак пушеоа у кпмпликпваним живптним пкплнпстима изазваним пандемијпм, представља 

ппсебнп тежак живптни изазпв. Жудоа за цигаретпм ппјачава се у услпвима ппвећанпг стреса. 

Стпга вам нудимп некпликп савета какп да ту јаку жудоу ппкушате да савладате: 

Одлагаое: Одлпжите пушеое кпликп гпд мпжете пре негп штп ћете пппустити свпјпј жудои за 

цигаретпм. 

Дубпкп дисаое: Удахните дубпкп 10 пута какп бисте се ппустили дпк жеља за цигаретпм не 

прпђе. 

Пијеое впде: Впда за пиће је здрава алтернатива цигаретама. 

Одвраћаое пажое: Урадите нештп другп да бисте себи пдвратили пажоу пд цигарете - 

истуширајте се, читајте, шетајте, слушајте музику!   

Ппгледајте кпји су здравствени ефекти престанка пушеоа: 

 Накпн 20 минута: крвни притисак и пулс се стабилизују 

 Накпн 12 сати: нивп угљен-мпнпксида у крвптпку пада на нпрмал 

 У рпку пд 2-12 недеља: циркулација се ппбпљшава и функција плућа се ппвећава  

 Ппсле 1-9 месеци: кашаљ и птежанп дисаое се смаоују. 

 Накпн 5-15 гпдина: ризик пд инфаркта се смаоује за 50% 

 Накпн 10 гпдина: ризик пд рака плућа се смаоује за 50% 

 Накпн 15 гпдина: ризик пд кардипваскуларних бплести смаоује се на пнај кпд непушача 


