
 
 

 

Курити не можна! 

Паління – шкідливе! 

Хай знає з нас кожний! 

Для всіх це важливо! 
 

Щороку 31 травня у всьому світі  проводиться міжнародна акція по 

боротьбі з  курінням – 

 Всесвітній день без тютюну, тобто день, вільний від тютюнового 

диму. 

Мета Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням — сприяти зниженню 

поширеності тютюнової залежності, залучення до боротьби проти куріння всіх 

верств населення,  особливо формування у молоді негативного ставлення  до 

цієї  шкідливої звички , профілактика тютюнопаління та інформування 

суспільства про згубний вплив тютюну на здоров'я.  

 

 

  Цей день був встановлений в 1987 році Всесвітньою організацією 

охорони здоров’я. Перед світовою спільнотою було поставлено завдання – 

добитися, щоб в XXI столітті проблема куріння тютюну зникла. ВОЗ цією 

акцією застерігає населення планети від згубної звички – однієї з найбільш 

поширеніших епідемій за всю історію існування людства – никотиноманії, що 

стоїть в одному ряду з алкоголізмом і наркоманією. 

За даними звіту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), від 

вживання тютюну щороку помирає майже 6 мільйонів людей, з яких понад 5 

мільйонів випадків смерті реєструється серед нинішніх та колишніх споживачів 

тютюну і більш ніж 600 000 смертей — серед людей, які піддаються впливу 

пасивного куріння . 

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. 

Куріння тютюну стало однією з найбільш поширених шкідливих 

побутових звичок. Більшість майбутніх курців втягуються в куріння в дитячому 

та юнацькому віці. Саме вони є тим резервом, який постійно поповнює ряди 

дорослих курців.         

Україна – серед перших за кількістю викурених цигарок на людину. Це 

говорить про те, що в нашій країні ця проблема сягнула розмірів епідемії. 



В Україні склалася особливо небезпечна ситуація щодо активного 

поширення тютюнопаління у молодіжному середовищі. За останніми даними 

палить близько 11,5 млн жителів, з них — 9,1 млн. чоловіків та 2,5 млн жінок. 

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. Не менш небезпечним є пасивне куріння, особливо для дітей та 

молоді. Саме воно спричиняє численні бронхіти, пневмонії, астми, серцево-

судинні та неврологічні ускладнення. Куріння вагітних жінок підвищує ризики 

розвитку наркотичної залежності у їхніх майбутніх дітей. 

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. 

В XX столітті епідемія тютюнопаління забрала з життя понад 100 

мільйонів осіб, а в XXI столітті  ця цифра може вирости ще більше. Близько 

63% всіх смертей на землі відбувається через неінфекційні захворювання. І 

тютюнопаління в цій страшній статистиці займає стійку позицію лідера. 

 

 

 

Цікаві хронологічні дати: 

1. У 1915р. з’явився перший антитютюновий слоган, автором якого 

вважають американського біолога Дэвіса Старра Джордана: «Людина, що 

курить, може не турбуватися про своє майбутнє – у неї немає майбутнього». 

2. У 1952 р. запеклий курець, король Великобританії Георг VI помер від 

раку легенів. Він став першою знаменитістю, яка пішла з життя через 

пристрасть до тютюну. 

3. Дві людини, які брали участь у популярній рекламі Marlboro Man, 

померли від раку легенів, після чого сигарети Marlboro отримали прізвисько 

«вбивця ковбоїв». 

4. У 2008 році понад 150 відомих українців, серед яких Григорій Чапкіс, 

Ані Лорак, Олег Скрипка, Влад Яма, Ігор Кондратюк, Віталій Козловський, 

Гайтана, Лілія Підкопаєва, Святослав Вакарчук та інші підписали «Маніфест 

українців проти куріння», оголосивши війну курінню. 

У боротьбі з курінням інформація стає частиною арсеналу, який допомагає 

зрештою позбутися цієї залежності. Навіть поширення інформації про шкоду 

куріння може комусь допомогти — передусім задуматись про те, що вже пора 

закінчувати з цигарками та обирати більш здорові альтернативи. МОЗ може 

формувати політику, створювати сприятливі умови, щоб люди кидали курити, 

писати і розповідати, що це шкідливо та вбиває. Але без особистого бажання 

кинути куріння — жоден закон, ―страшилки‖ чи статистика не будуть діяти . 

  



Деякі  переконливі факти:  

 

– Чи знаєте ви , що термін «куріння» з’явився лише в кінці сімнадцятого 

століття, а до цього, він часто згадується як «сухе пияцтво». За даними 

експертів, тютюновий дим містить 4000 хімічних речовин, серед яких нікотин, 

який є однією з найсильніших отрут. 

– Цигарковий дим містить понад 4 тисячі компонентів, в тому числі 

чадний газ, нікотин та його похідні, смолу, котінін, полоній, кадмій, 

поліциклічні ароматичні вуглеводи та інші сполуки, багато з яких є 

канцерогенами. 

– Хронічне обструктивне захворювання легень посідає третє місце у 

структурі смертності в усьому світі. Найчастіше ця хвороба вражає саме курців. 

– У 17-25% випадках серцево-судинні хвороби розвиваються саме через 

куріння. Куріння підвищує ймовірність коронарної хвороби серця чи інсульту у 

2-4 рази. 

– Куріння значно підвищує ризик виникнення раку товстої кишки та 

розповсюджених новоутворень. Доведено, що у курців майже у два рази 

частіше виникають поліпи товстої кишки. 

– Куріння підвищує ймовірність розвитку раку легень у 25 разів. Що 

старша людина і що більше вона курить, то більші шанси появи раку легень. 

Це зовсім не вичерпний список всіх наслідків куріння для здоров’я. Але 

цього вже має бути достатньо, щоби вже найближчим часом запланувати день з 

позначкою ―кинути курити‖. 

Що ми можемо зробити, щоби кількість курців наблизилась  до нуля? 

 
 

Проста відповідь — якщо курите, спробуйте розпочати боротьбу з цією 

згубною залежністю. Якщо не курите — допоможіть курцям її позбутися. 

Є стільки справді хороших, корисних та захопливих звичок — не 

обмежуйте себе тим, що шкодить вашому здоров’ю та людям навколо. 



Якщо ви вирішили долучитися до відомих людей з метою кинути палити, наша 

бібліотека рекомендує познайомитися з книгою: 

 

Кращі цитати з книги «Легкий спосіб кинути палити» 

Аллен Карр — борець з курінням, засновник міжнародної мережі клінік 

«Легкий спосіб», що допомагає курцям кинути палити, застосовуючи методику, 

описану в його книгах, серед яких найвідоміша «Легкий спосіб кинути палити». 

Методика Аллена Карра заснована на самоаналізі людини що палить і його 

особистому досвіді курця зі стажем понад 30 років. 

● Насолоджуйтеся кожним моментом. Нагадуйте собі, як чудово знову стати 

вільним. Радійте, що вам більше не доведеться душити самого себе. 

● Ніколи не думайте про «випадкову сигаретку». Її не існує. Є тільки життя, 

повне хвороб і неприємностей. 

● Ваша ситуація зовсім не унікальна. Будь-який курець може прийти до 

висновку, що кинути курити легко. 

● Сигарети не заповнюють порожнечу, вони її створюють. 

● Скажіть курцеві, що куріння вбиває його, і перше, що він зробить — 

прикурить цигарку. 

● Гаразд, сьогодні не такий вже хороший день, однак курінням цього не 

виправиш. Завтра буде краще, а сьогодні, принаймні, у мене є дивовижна 

перевага. Я позбувся своєї жахливої звички курити. 

● Невже я насправді хочу йти по життю, сплачуючи шалені гроші тільки за 

те, щоб задихатися, засовуючи ці штуковини в рот? 

● Прийміть рішення, що ніколи більше не будете курити. Не впадайте з цього 

приводу в депресію. Радійте!  

● Єдина людина, яка може змусити вас викурити наступну сигарету — ви 

самі. 

● Кидати, по суті, абсолютно нічого. Навпаки, ви придбаєте неоціненні 

переваги.  

● Для мене найприголомливішою радістю буття некурця, стала свобода від 

цього рабства, можливість жити на повну котушку, а не проводити половину 

часу, страждаючи від непоборного бажання закурити, а потім, закуривши, 

думати, що краще б я цього не робив! 

● Насолоджуйтесь очищенням організму від отрути, а свого розуму від 

рабства і залежності. 



● Пам'ятайте: у вас немає потреби в сигареті, ви лише катуєте себе, 

продовжуючи вважати її своєрідною формою підтримки або опори. Немає 

потреби бути нещасним. Тютюн не покращує обід або зустріч друзів; радше, 

він їх руйнує. Не забувайте: курці під час їжі курять не тому, що отримують 

від куріння задоволення. Вони курять, тому що змушені. Вони — наркомани. 

Вони не можуть насолоджуватися ні їжею, ні життям без сигарет. 

● Згадайте такий день, коли багато годин поспіль завивала охоронна 

сигналізація сусіда або вас довго мучили інші сильні шуми. Потім шум раптово 

припиняється, і ви відчуваєте п'янке почуття спокою. Але ж насправді це не 

спокій, а всього лише закінчення шуму. 

● Наркоман, який потрапив в залежність від нікотину, ніколи не може 

повністю розслабитися, і з плином часу ситуація лише погіршується. 

● Єдина причина, по якій будь-який курець запалює сигарету — спроба 

покласти край відчуттю порожнечі та невпевненості, яку створила попередня 

сигарета. 

● Найсумніше в курінні те, що насолода, одержувана курцем від сигарети — це 

перш за все задоволення, викликане спробою повернутися до стану спокою, 

порядку і впевненості, яке його тіло відчувало до того, як він став залежним 

від нікотину. 

● Важливо починати кидати курити в правильному настрої: як чудово, що я — 

некурець! 

● Ключ до легкої відмови від куріння — у вашій впевненості в остаточності 

прийнятого рішення відмовитися від куріння. Треба не сподіватися, а знати, 

що ви вже кинули курити, прийнявши таке рішення. Ніколи не піддавайте його 

під сумнів. Завжди радійте йому. 

● Кинути палити до смішного просто. Вам потрібно зробити лише дві речі: 1) 

Прийміть рішення, що ніколи більше не будете курити. 2) Не впадайте з цього 

приводу в депресію. Радійте!  

● Курці не розслаблені, вони взагалі забули це відчуття — бути повністю 

розслабленим. І це лише одна з багатьох радостей, до яких ви ще прийдете 

– ці слова Оноре де Бальзака  доволі точно розкривають суть цієї проблеми.  

 

 

Куріння — страшне лихо, яке підриває здоров’я і скорочує життя 

мільйонам людей. Здоров’я та довголіття кожного — в його власних руках. 

Тому хочеться побажати «Дихайте вільно та будьте здорові!» 
 

   Бажаємо гарного вам  здоров’я! 

 

«Тютюн завдає шкоди 

тілу, руйнує розум, отупляє 

цілі нації», 


