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1 . УПОТРЕБА НА ТЮТЮН. СЪСТАВ И 
СВОЙСТВА НА ТЮТЮНА. ВЛИЯНИЕ НА 
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ВЪРХУ ЗДРАВЕТО. 
ТЮТЮНЪТ И ОБЩЕСТВОТО

1
Разгледайте комикса и обсъдете със съучениците си кои от твърдени-

ята са митове и кои – факти. Отбележете вярното според вас твърде-
ние със знак „X“!

Тютюнът в своите разновидности се е разпространил из целия свят. Най-масовите  фор-
ми на употреба до XVIII в. са били пушенето на лула и пура, употребата на емфие. В много части 
на света било популярно дъвченето на тютюн и пушенето на наргиле. Едва в началото на 
миналия век фабричното производство и рекламата превърнали цигарата в най-достъпния и 
разпространен продукт.

Многообразието на тютюневи изделия, произвеждани и предлагани по цял свят, продъл-
жава да расте. Новите типове ароматизирани, „натурални“ или „органични цигари“ и стикове 
често се рекламират и продават под такива наименования и в опаковки, които могат да създа-
дат у потребителите впечатление, че те са по-малко опасни от обичайните цигари. В същото 
време, форми на бездимно пушене като наргилето, електронните цигари и стикове получават 
все по-широко разпространение в света, особено сред младите хора в кафенетата. 

Тютюнът, в каквато и да е форма и разновидност, е опасен за здравето. 
Всички тютюневи изделия водят до пристрастяване, причиняват вреди и 
могат да доведат до смърт, независимо от тяхната форма, опаковка или 
название, под които се предлагат.

ФОРМИ И МОДЕЛИ НА УПОТРЕБА НА ТЮТЮН

Информационен
блок

Комикс
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ТВЪРДЕНИЯ ФАКТМИТ
Ментолът в цигарите не прави дима по-безопасен и лечебен
Цигарите с понижено съдържание на никотин и катран са 
по-малко вредни за здравето
Пушенето на наргиле е безопасно
Електронните цигари са безопасни за непушачите
Тютюневите стикове са по-безопасни за здравето

Защо ментолът в цигарите не прави дима по-безопасен? 
Госпожа Петрова предлага на приятелката си да запали цигара с ментол, за да облекчи болката 

в гърлото си. Ментолът стимулира рецепторите на белите дробове и устната кухина, отгова-
рящи за усещането за прохлада и намалява неприятните усещания при приемането на никотина. 
Производителите го прибавят към цигарите, за да им придадат свеж аромат. Ментолът позволява на 
пушачите да вдишват по-дълбоко, при което повече химикали навлизат в белите дробове. Той не прави 
цигарите лечебни.

По-малко вредни за здравето ли са цигарите с понижено 
съдържание на никотин и катран? 

Цигарите с понижено съдържание на катран и никотин са също вредни и увеличават опасност-
та от заболявания. Г-жа Василева споделя, че пуши леки цигари. Противно на широко разпростра-
нените твърдения, леките цигари доставят не по-малко количество никотин на мозъка от обичайните. 
При по-тънките цигари пушачът „дърпа“ по-силно, за да поддържа горенето. Това води до вдишване на 
повече тютюнев дим, което може да доведе до сериозни заболявания.

По-безопасно ли е пушенето на наргиле?
При пушене на наргиле водата пречиства част от твърдите частици от дима, което улеснява 

поемането на по-голямо количество тютюнев дим в белите дробове. Това позволява навлизането 
на повече вредни химични вещества, които се получават при горенето и води до сериозни увреж-
дания на дихателната система. Според Световната здравна организация (СЗО) обикновено пушенето 
на едно наргиле може да продължи между 20 и 80 минути, а човек може да вдиша толкова много дим през 
това време, колкото пушач, който е изпушил 100 или повече цигари.

Вярно ли е, че електронните цигари са форми на бездимно 
пушене, които са безопасни за непушачите? 

Електронните цигари и лули нагряват и изпаряват никотинов разтвор с различна концентрация. 
Производителите посочват, че тъй като при тях не се отделят вещества, както в обикновения 
цигарен дим, са по-безопасни за здравето. Г-н Петров споделя това виждане. Въпреки нарастващата 
популярност на електронните цигари, съществуват доказателства, които разкриват потенциалните 
рискове за здравето от използването им. Констатирано е, че химичните вещества и ултрафините час-
тици в парите на електронната цигара са потенциално токсични и канцерогенни, предизвикват алергии 
и могат да доведат до фатален край при поглъщане.

По-безопасни за здравето ли са тютюневите стикове? 
Има доказателства, които подкрепят твърденията, че тюютневите стикове са по-вредни от 

е-цигарите, защото съдържат тютюн и изследванията в тази област разкриват, че те имат зна-
чително по-високи нива на токсини, отколкото е-цигарите. Поне 36 държави забраняват изцяло 
продажбите на електронни цигари и тютюневи стикове или разрешават продажбите на устройства, 
но забраняват продажбата на никотинови e-течност.

Мит

Мит

Мит

Мит

!
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Бутан
В течност за 
запалки

Никотин 
В инсектициди за 
борба с насекоми

Метан
Стеаринова 
киселина
В парафин за свещи

Арсен
В отрова за мишки

Толуол
В разтворители

Боя
В състава 
на хартията

Въглероден оксид
Отровен газ

Амоняк
В препарати за 
почистване

Метанол
Реактивно гориво 

Кадмий
В батериите

Хексамин 
В запалителни 
течности

Оцетна киселина

СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА ТЮТЮНА
Знаете ли какво представляват никотинът, ацетонът, амонякът, нафталинът, полоний 

210 и в какви продукти се съдържат? Защо не е добре да бъдат въвеждани в нашето тяло? 
Къде могат да бъдат открити заедно? 

В тютюневия дим могат да бъдат открити над 8400 химически ве-
щества, представители на почти всички групи органични съединения. 
Около две трети от тях се образуват вследствие на горенето. Те се 
съдържат в двете основни части на дима:

• част на течно твърдите частици, която съставлява  5 - 10 % от 
общата маса на дима; 
• газова фаза – съставлява 90 – 95 % от общата маса на дима.

Химичната природа на частиците е разнообразна – никотин, фе-
нол, пирен, анилин, арсен, живак, полоний 210, радий 228, олово 210, 
както и още много съединения, които влизат в състава на т. нар. 
катран. 

Някои от опасните газове са въглеродният оксид, азотните оки-
си, цианиди, амини, формалдехид, амоняк, ацетон, бутан и др. 

Навярно много от тези вещества са Ви непознати, но в рисунката може да 
откриете продукти, в които се съдържат. Обсъдете със съучениците си позна-
ват ли други вещества, които се съдържат в тютюневия дим? Къде в бита мо-
гат да бъдат открити? Може да допишете или нарисувате тези вещества или 
продукти във фиг. 1.

2 КАКВИ ВЕЩЕСТВА СЕ СЪДЪРЖАТ В ТЮТЮНЕВИЯ ДИМ?

Информационен
блок

Групова
работа

Всички те се съдържат в тютюневия дим. По-голямата част от хората, 
които пушат, не осъзнават какво вдишват с всяка запалена цигара.

Фиг. 1
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 Катраните са сухият кондензат (без вода и никотин) от 
фазата на течно-твърдите частици. В кондензирана форма 
катранът е лепкава кафява до черна субстанция, която е глав-
ната причина за рак на белите дробове и рак на гърлото. Той  
е и причината пръстите и зъбите на пушачите да са жълти. 
Виждали сте ги, нали? Част от катрана се издишва при пуше-
нето, а друга може да се изкашля или отхрачи. По-голям дял от 
него обаче се абсорбира от белите дробове. 

Може да бъде открит и в отработените газове, 
които излизат от ауспуха на колите.

Статистиката показва, че пушач на 1 кутия цигари 
дневно, за една година инхалира приблизително 210 грама 
катран.

Въглеродният оксид е силно отровен газ без ми-
рис. Той се отделя при горенето на цигарата и пречи на 
червените кръвни телца да пренасят кислорода от бе-
лия дроб до тъканите. За въглеродния оксид в цигарения 
дим се счита, че е една от причините за възникването 
на сърдечни проблеми при пушачите. При по-високи дози 
във въздуха може да предизвика смърт.  

Никотинът е вещество от групата на алкалоидите 
- вещества, които въздействат върху дейността на 
нервната система. Извлечен в чист вид, той е прозрачен 
и се характеризира със силен мирис, стипчив и дразнещ 
вкус. Чистият никотин е много силна отрова. Една капка 
върху кожата на опитен заек причинява моментален шок. 

Може да помолите Вашите родители или познати, 
които пушат да издишат тютюнев дим върху памук 
или салфетка при изпушване на една цигара. Нека ви 
покажат резултатите. Натъркайте използвания па-
мук върху листата на растение. Наблюдавайте проме-
ните и поговорете с тях по следните въпроси: 

3

• Как изглеждат памукът след теста? 
• Какъв е мирисът му ? 
• Какви промени са настъпили с растението?
• Какъв е съставът на тюютневия дим и как 

вдишването му влияе върху човека?

Ако човек пуши кутия с 20 цигари на ден, той вдишва около 
400 мг никотин на седмица. Ако това количество бъде инжекти-
рано наведнъж, то ще предизика смърт.

Знаете ли, 
че.... ?

Проучване
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ФИЗИОЛОГИЯ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Дишането има две страни: дишане и издишване. Когато дишаме правилно, дишаме през 

носа, където въздухът се затопля, овлажнява и филтрира от косъмчета, които покриват 
носната кухина. Затова, когато вдишаме прах кихаме. По този начин нашият организъм 
отхвърля частиците, които попадат в дихателния тракт. 

Информационен
блок

Десен дроб Ляв дроб

При навлизане в бронхите въздухът се разделя в два потока: еди-
ният отива в десния, а другият в левия дроб (фиг. 2). Бронхите се раз-
клоняват в бронхиоли, които завършват с алвеоли – малки въздушни 
торбички, в които става обмяната на газовете (фиг. 3). При нормално 
дишане се вдишва кислород и се издишва въглероден двуокис.

БЕЛИ ДРОБОВЕ 

Функцията на ресничките е да филтрират чуждите тела, попаднали в 
дихателните пътища. 

След носа, въздухът преминава в носоглътката, а от там в трахеята, 
която е покрита с ресничест епител. Неговите реснички извършват за 
една минута 900 движения напред и назад. 

Алвеоли

Основната функция на белите дробове е да 
помогнат на кислорода, който вдишваме от въз-
духа да достигне до червените кръвни телца. Те 
поемат кислорода от белите дробове и го дос-
тавят до всяка клетка на организма. Червените 
кръвни телца поемат отработения въздух и го 
връщат в белите дробове, от където ние го из-
дишваме като въглероден диоксид (фиг. 4). 

Въглеродният окис от цигарения дим нама-
лява способността на червените кръвни телца 
да пренасят кислород. Никотинът и другите хи-
мични вещества в дима предизвикват стеснение 
на артериите, влошават здравината и еластич-
ността им.

Въздухът 
навлиза

Въздухът 
излиза

Алвеола

Навлиза 
деоксидирана 
кръв

Венозната кръв отдава въглероден 
диоксид и приема кислород

Обогатена с 
кислород кръв  

Въздухът 
навлиза

Въздухът 
излиза

Червени 
кръвни 
клетки  в 
капилярите 

1. Трахея
2. Главен десен бронх
3. Главен ляв бронх
4. Бронхи

5. Бронхиоли
6. Вена
7. Аорта

8. Вена
9. Артерия
10. Бронхиоли
11. Алвеола

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4
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Здрави 
бели дробове

Здрави 
алвеоли

Вредни частици, 
отложени в 
алвеоли

Възпалителна 
реакция в алвеолите

Химичните вещества 
разтварят алвеолната 
преграда

Голяма 
въздушна 
кухина, 
покрита с 
въглеродни 
отлагания

Емфизема

При тюютнопушене, при вдишване през устата, се прескача първата линия 
на защита – носа. Всяко вдишване на цигарения дим съдържа оксидиращи и драз-
нещи вещества, които водят до увреждания на дихателния тракт. 

Хората, които пушат кашлят интензивно. 
Кашлицата стимулира отделянето на замърсе-
ната слуз. Това състояние на пушача се нарича 
хроничен бронхит. Изследванията сочат, че ра-
ковите клетки започват да се развиват именно 
в лигавицата, която е непрекъснато възпалена.

Ако ресничките не функционират, мръсотията се наплъстява като слуз в ди-
хателните пътища и белите дробове и предизвиква тяхното възпаление. Това за-
труднява дишането. 

Катранът полепва по ресничестия епител и той не може да задържа микро-
бите и веществата, които проникват в дробовете и предизвикват проблеми. 

Дори и една цигара, забавя действието на ресничките. Постоянното пушене 
ги разрушава. 

Фиг. 5

7

В алвеолите катранът, никотинът и други химични съединения 
оказват допълнителни увреждания, свързани с нарушената обмяна на 
газове. За да се приспособят към обмяната на кислород алвеолите 
увеличават капацитета си. И както балонът като го надуваме пре-
калено ще се спука, същото се получава и с тях. Това разкъсване се 
нарича емфизема. Ние се раждаме с определен брой алвеоли, които не 
се възстановяват след разрушаване. Емфиземата е болест, след 
която организмът не може напълно да се възстанови (фиг. 5).



Бял дроб

Левкемия

Стомах

Бъбреци

Дебело
черво

Маточна
шийка

Пикочен
мехур

Мозъчен 
удар
Слепота

Възпаление 
на венците

Разкъсване 
на аортата

Сърдечни 
заболявания

Заболяване 
на артериите

Хронично 
белодробно 
заболяване
Астма

Бедрена
фрактура

Намалена
плодовитост

Мозък
Гърло

РАК
ХРОНИЧНИ 
БОЛЕСТИ

ВЛИЯНИЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО 
ВЪРХУ ЗДРАВЕТО

Употребата на тютюневи продукти може да доведе до редица увреждания и 
заболявания в човешкото тяло.

Всяка година тютюнопушенето убива повече хора, отколкото смъртните случаи, 
свързани със СПИН, злоупотребата с алкохол или наркотици, пътните произшест-
вия, убийствата, самоубийствата и пожарите взети заедно. Тютюнопушенето е 
една от предотвратимите причини за смъртността в света. То оказва негативно 
влияние върху функционирането на системите и органите в човешкото тяло.

4 Разгледайте схемата и обсъдете със съучениците си, кои са кракотрайните 
ефекти от употребата на тютюн и какви са рисковете за здравето (фиг. 6)?Групова

работа

Фиг. 68
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Дихателна система: 

• Кашлица и храчки; хроничен бронхит, фарингит, 
емфизема, рак на ларинкса, рак на белия дроб.
• Усложнения при заболяване от грип, пневмония, 

астма, туберкулоза.

Сърдечно-съдова система:

• Сърце: уврежда, блокира и отслабва артерии-
те; сърдечен удар. 
• Кръв: периферни съдови заболявания; левкемия.

Храносмилателна система:

• Уста и гърло: дъхът мирише на дим; нарушен 
вкус; рак на устните, устата, гърлото;
• Зъби: пожълтяване и поява на петна и плаки; за-

болявания на венците (гингивит); разрушаване на 
зъбите. 
• Стомах: рак на хранопровода, стомаха, панкре-

аса, дванадесетопръстника
• Черен дроб: рак. 

Отделителна система: 
• Бъбреци: рак 
• Кожа: поява на бръчки, преждевременно старе-

ене; раните изискват по-дълго лечение; при хирур-
гична интервенция се наблюдава по-продължител-
но зарастване; рак на кожата (меланом), изгаряния 
от пожари, които са причинени от тютюн.

Полова система:

• Полова система при мъжете: семенна течност: 
загуба на подвижност; промени в химичния състав 
и възможност за уродливост на плода.

• Полова система при жените: болки през менс-
туралния период; по-ранен климактериум; забавяне 
на забременяването или безплодие; рак. 

Нервна система:

• Мозък и умствени функции: пристрастяване; 
мозъчен инсулт; промени в мозъчната химия; тре-
вожност за вредата, причинена от пушенето.

Опорно-двигателна система:

• Кости: остеопороза, счупвания на гръбнака и 
бедрените кости.
• Ръце: лошо оросяване (студените пръсти); пе-

риферни съдови заболявания, оцветяване на но-
ктите и пръстите от катрана. 
• Крака: увеличават се болките в краката; ган-

грена.
Сетива:

• Очи: парене; изсушаване и по-често мигане; ка-
таракта; слепота.
• Нос: намалено обоняние; рак на носната лигави-

ца.

Ендокринна система:

• Диабет: промяна в нивата на инсулин; захарен 
диабет 
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ЗАЩО ВЪПРЕКИ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВРЕДНОТО ВЛИЯНИЕ НА 
ТЮТЮНА, НЯКОИ ХОРА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПУШАТ?

Ефектът на тютюна върху организма не е еднозначен. От една страна, почти всички 
изследвания показват, че той има вредно влияние върху здравето, но от друга - общо-
известно е, че пушачите възприемат цигарата като средство, което им помага да се 
успокоят и да потиснат нервността и стреса. Това противоречие е наречено парадокс на 
Несбит. На какво се дължи то?

С течение на времето към никотина се развива психическа и физическа зависимост.

Първите обосновани възражения срещу тютюна датират от средата на 60-
те години на миналия век, когато окончателно се потвърждават подозренията, 
че пушенето води до развитието на някои опасни болести като рак на белия дроб. 

• Употребата на тютюн се явява един от факторите на риска за 6 от 8 основ-
ни причини за смъртните случаи в света.

• Всяка изпушена цигара отнема от 5 до 8 минути от живота на пушача.
• Пушачите умират средно с 14 години по-рано от непушачите. 
• Цигарите и тютюневите изделия убиват от 1/3 до половината от пушачите.

2

При вдишване на тютюневия дим, пуша-
чът приема около 1-2 мг никотин от една 
цигара. 

1. Когато никотинът попадне в бели-
те дробове, кръвообръщението го прена-
ся до мозъка за около 8 секунди. 

2. Като следствие от въздействи-
ето му върху клетките на мозъка се от-
делят медиатори (допамин), които влияят 
върху усещането за удоволствие от пуше-
нето.

3. Веднага след своето въздействие, 
никотинът стимулира отделянето на 
адреналин от надбъбречната жлеза. При-
ливът на адреналин води до повишаване на 
кръвното налягане, дишането и пулса. Това 
може да накара хората да се чувстват 
силни, енергични и спокойни. 

Ефектът е незабавен, но изчезва бър-
зо, което е причина за поява на желание за 
следваща цигара (фиг. 7). 

3

1

Знаете ли, 
че.... ?

Информационен
блок

Фиг. 7
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ТЮТЮНЪТ И ОБЩЕСТВОТО
ПАСИВНО ПУШЕНЕ

Димът, получен в резултат на изгаряне на тютюневите продукти е известен като втори-
чен тютюнев дим и тютюнев дим в обкръжаващата среда. Тютюневият дим в закрити поме-
щения се вдишва от всички и на неговото вредно влияние са изложени както пушачите, така 
и непушачите. Това въздействие често се обозначава като пасивно пушене.

Вдишването на вторичния тютюнев дим е опасно за здравето. Концентрацията на вредни съставки 
е по-висока в страничния дим, отколкото в основния, вдишван от пушачите. Той съдържа 3 пъти по-го-
лямо количество бензипирен (съставка, която се смята за канцерогенна), два пъти повече катран и ни-
котин, пет пъти повече въглероден окис и петдесет пъти повече амоняк. 

 

Хората могат да бъдат изложени на вторичен дим в домовете, на ра-
ботното място, на обществени места, в автомобили, места на открито 
и в многоетажни сгради - дори ако никой не пуши в дома им, но някой пуши 
в сградата

Токсичните компоненти от тютюневия дим се задържат във въздуха продължително време след из-
пушване на цигарата. Никотинът и токсичните вещества се отлагат по повърхностите в дома и в 
домашния прах. Те могат да останат там няколко месеца след спиране на тютюнопушенето, дори след из-
миване на повърхностите. Този ефект се обозначава като третичен тютюнев дим. Попаднали върху ме-
белите, материите, стените и дори косата, крият риск за здравето дълго след изгасянето на цигарата.
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От всички живи днес

500 000 000
Вероятно ще бъдат убити от тютюна

Тютюнопушенето причинява смъртта на поло-
вината от  пушачите.  Значима част от тях уми-
рат между 35 и 69 години.  Само през 2016 г. тюют-
нопушенето е причина за над 7,1 милиона смъртни 
случая в световен мащаб (5,1 милиона при мъжете, 
2,0 милиона при жените). Повечето от тях (6,3 
милиона) се дължат на пасивно пушене.  Няма друг 
потребителски продукт, който да причинява смър-
тта на толкова много  хора (фиг. 8)!

През 20-век употребата на тютюн е причина 
за смъртта на 0,1 милиарда души в световен ма-
щаб. Ако се запазят тенденциите за употреба на 
тютюн, през 21 век смъртността може да се уве-
личи десет пъти.

Минало и бъдеще 
Смъртни случаи 

от употребата на 
тютюн на година, 
оценени  в световен 
мащаб за периода 
1950 -2030 г. 

Фиг. 8

Фиг. 9
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5
Прочетете текста и намерете допълнителна информация от изследвания в 

рубриката „Знаете ли, че?“ и допълнителни източници, които са свързани с въз-
действието на тютюневия дим върху децата. Използвайте тази информация, за 
да формулирате заключения, подкрепящи предприетите мерки за ограничаване 
на тютюнопушенето в помещенията, в които присъстват децата. Може да 
използвате хипервръзката в скобите, за да завършите задачата. (Политики за 
свободни от тютюнев дим пространства)

ТЮТЮНЕВИЯТ ДИМ В СЕМЕЙСТВОТО ОКАЗВА НЕГАТИВНО 
ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЦАТА

Децата на родители, които пушат в дома си, страдат два пъти повече от дихателни заболя-
вания в ранна възраст, отколкото децата на родители непушачи. Според проучвания 700 милиона 
деца, или половината от всички в света са подложени на влиянието на тютюневия дим у дома.

ВЛИЯНИЕ НА ТЮТЮНЕВИЯ ДИМ ВЪРХУ ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ

Белите дробове на децата са по-малки, а тяхната имунна система е по-слабо 
развита, което прави по-вероятно развитието на инфекции, предизвикани от тю-
тюневия дим. Тъй като децата дишат по-учестено от възрастните, те вдишват 
повече химикали на кг/тегло за едно и също време.

Малките деца са подложени на особено висок риск в затворени помещения и 
ограничени пространства. Например, в автомобили концентрацията на опас-
ни химически вещества от тютюнев дим се увеличава близо 200 пъти при 
затворени прозорци. Те са изключително податливи и на т. нар. третично 
въздействие на тютюневия дим, поради това, че опознават света, докос-
вайки предметите с ръце и пъхайки всичко в устата си.

Тъй като децата са изложени на влиянието на тюютневия дим от ранна 
възраст, броят на годините на здравословен живот, изгубени заради бо-
лест, инвалидност или смърт е по-голям от този при възрастните.

Проучване
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ЕФЕКТИТЕ НА ВТОРИЧНИЯ 
ТЮТЮНЕВ ДИМ 
ВЪРХУ БЕБЕТА И МАЛКИ ДЕЦА

• По-ниски нива на белодробната функция – хронична ка-
шлица, хрипове и храчки;

• Повишаване на острите респираторни заболявания в 
ранна детска възраст – бронхити, пневмонии,  астматич-
ни пристъпи, хронична обструктивна белодробна болест, 
емфизема;

• Повишаване на риска от рак на белия дроб;  
• Хронични инфекции на средното ухото;
• Нараства вероятността от раждане с поднормено 

тегло, преждевременна детска смърт;
• Нервно-поведенски разстройства. Увеличава се веро-

ятността от пропушване в детска и юношеска възраст;
• Мозъчни тумори; 
• Проблеми със сърцето;
• Пожари при опити за пушене или от незагасени цигари.

Често родителите подценяват излагането на вторичен тютюнев дим при децата

Само една трета от родителите на деца, които са постъпили в болница заради астма или 
дихателни проблеми посочват, че пушат в тяхно присъствие в дома. Лабораторните тестове 
установяват, че в действителност 80% от децата, постъпили в болница са били подложени на 
вторичен тюютнев дим.

Фиг. 10 Излагане на вторичен дим при деца, доведени в болница за астма или дихателни проблеми: 
Синсинати, САЩ, 2010-2011 г.

Тези данни разкриват, че много заболявания на дихателните пътища, които може да не са свързани с 
вторичния дим въз основа на подадената информация от родителите или заболелите, всъщност могат 
да бъдат свързани с това.

Знаете ли, 
че.... ?

Фиг. 10
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ

%
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ЗАБРАНИ ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЕЦА

През 2007 г. Южна Австралия стана първата държава, която забранява пушенето в автомобили, в 
които пътуват децата. "Въпреки че право на пълнолетните е да изберат да пушат и да се излагат на 
всичко, свързано с добре известни рискове за здравето, тази забрана има за цел да защитава децата, 
които не биха могли да се защитят сами." - посочва Катла Галахер, главен министър на Австралийската 
столична територия, 2012 г.

Фиг. 11 Процент на младежи, изложени на вторичен дим извън дома от страна на СЗО, на възраст 
13-15 години, 2014 г.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ У ДОМА

Въз основа на проучване в 15 държави с ниски и средни доходи е констатирано, че с 61% е по-голяма 
вероятноста хората да ограничат пушенето у дома, ако пушенето на работното място и на обществе-
ните места е ограничено чрез законова уредба. 

Семействата с нисък социално-икономически статус може да са по-склонни да бъдат изложени на 
вторичен дим у дома.

Фиг. 12 Доброволна забрана на пушенето у дома според нивото на образование на родителите: 
Китай, 2010 г.

Значим процент от юношите в Европа са изложени на вторичен тютюнев дим.

Знаете ли, 
че.... ?

Фиг. 11

Фиг. 12
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Азия 
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Тихи океан 

(WPRO)
62,5 %
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Икономическата стойност на тютюнопушенето в световен мащаб всяка година възлиза на близо 2 
трилиона долара, което е равно приблизително на 2 % от общото количество на икономическата про-
дукция. За България, през последната година, тази стойност възлиза на приблизително на 3011 млн. лева. 
Това включва преки разходи, свързани със здравните грижи и разходи, свързани с изгубената производи-
телност на хората.

През 2016 г. около една пета от мъжете и една трета от жените са били изложени на вторичен дим. 
Въпреки че вторичният дим обикновено идва от цигари, пушенето на други тютюневи изделия (като 
наргиле, електронни цигари или тютюневи стикове) също е свързано с вторично отделяне чрез водните 
изпарения на никотин и токсични вещества. 

Това увеличава риска от рак на белите дробове с 30% и коронарна болест на сърцето с 25%. Само през 
2016 г., вторичният тютюнев дим е причина за приблизително 884 000 смъртни случая. Исхемична болест 
на сърцето, инфекции на долните дихателни пътища, астма и рак на белите дробове са най-честите 
причини за смъртни случаи, свързани с вторичния тютюнев дим. 

В редица страни доказателствата за вре-
дата от употребата на тютюн оказва влия-
ние върху обществото. Издигат се искания за 
осигуряване на среда, свободна от тютюнев 
дим. Тютюнопушенето все повече става об-
ществено неприемливо.

Безопасно ниво на въздействието на вторичния тю-
тюнев дим не съществува. Нито вентилацията, нито 
филтрите, даже взети заедно, не могат да понижат въз-
действието на цигарения дим в помещението до нива, кои-
то се считат допустими. 

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ 
НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

Въздействието на тютюнев дим води до икономически щети при отдел-
ните хора, предприятията и обществото като цяло под формата на преки и 
косвени разходи.

Парите, които отделят пушачите за цигари би могло да влоши стандарта 
им на живот (фиг. 13). 

Знаете ли, 
че.... ?

Информационен
блок

Фиг. 13

ЦИГАРИ

За цената
на една 
кутия  цигари
може да 
бъдат купени 
...

… килограм 
и половина
краставици 
в Грузия ...

... дузина 
яйца
в Панама ...

... четири 
чифта
памучни 
чорапи в
Китай ...

…дузина
кокосови 
орехи в
Папуа Нова
Гвинея ...

... един 
килограм
риба във 
Франция,
Гана или
Молдова ...

... шест 
килограма
ориз в
Бангладеш
 

... един кило-
грам сирене 
в България
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РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ НА СЗО ЗА БОРБА СРЕЩУ ТЮТЮНА

Рамковата конвенция на СЗО за борба срещу тютюна е разработена в качеството на от-
ветна мярка на глобализацията на тютюневата епидемия. Приета е през юни 2003 г. и бързо 
се превръща в един от договорите в историята на ООН, обхващащ най-голям брой участници. 
От 27 февруари 2005 г. тя е със статут на задължителен международен закон. Република Бъл-
гария е ратифицирала Рамковата конвенция, като за нашата страна тя е в сила от 05.02.2006 г

Информационен
блок

СТРАТЕГИЯ ЗА 

РЕГУЛИРАНЕ 

ПРОИЗВОДСТВОТО 

НА ТЮТЮН

Отглеждане
Предлагане на алтернативи на от-
глеждането на тютюн. Преквалифи-
кация на работещите в бранша. 

Производство
Забрана на всички добавки към тю-
тюна, включително ароматизанти.

Опаковка и 
етикетиране
Обикновена, стан-
дартна опаковка за 
всички тютюневи 
изделия. 

Маркетинг
Забрана на всички 
преки и косвени 
форми на реклама, 
промоция и спон-
сорство.

Данъчни политики
Прилагане на по-високи данъци 
върху всички тютюневи изделия.

Продажба
Премахване на всички обозначе-
ния за продажба на тютюневи 
продукти, въвеждане на закрити 
щандове за цигари.

Използване на продукта
Политика за забрана на тю-
тюнопушенето в закрити 
помещения.

Отпадъци
Поемане от тютюневата 
промишленост на разхо-
дите за опазване на окол-
ната среда от производ-
ството и употребата на 
тютюн.

Основните аспекти на борбата срещу тютюна включва мерки, свързани с:
• Защита на децата и младежите, особено по предотвратяване на употребата на тютюн;
• Подкрепа на пушачите и техния сремеж да се откажат от употребата на тютюн;
• Защита на непушачите от въздействието на пасивното пушене;
• Регулиране на тютюневата продукция (фиг. 14).

Няма съмнение, че намаляването на употребата на тютюн ще подобри здравето на много хора. Изчис-
лено е, че при прогресивно 50 – процентово съкращение на стойностите на неговата употребата към 
2050 г. може да бъде удължен животът на 200 милиона души, а впоследствие на още 100 милиона.

Фиг. 14
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Проведете беседа с Ваши близки за мерки-
те, свързани с ограничаване на употребата 
на тютюн. Кои от тях мислят, че са успешни 
през изминалите години? Какво според тях е 
добре да бъде направено? Споделете Вашите 
впечатления със съучениците си. Може да ги 
изразите и чрез колаж, постери или комикс.

Комикс

Проучване
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Повечето хора пият умерено по време на 
хранене или при събиране с приятели. За тях 
употребата на алкохол не създава проблеми и 
не застрашава здравето им. При други, пие-
нето може да бъде опасно. Те са изложени на 
много висок риск от злоупотреба и пристрас-
тяване. 

По данни на Световната здравна органи-
зация (СЗО), повече от половината от въз-
растните и една четвърт от всички деца 
под осемнадесет години имат познат или 
близък член на семейството, който е злоупо-
требявал с алкохол.

Почти всички в определен период от живота си ще имат контакт с човек, който пие 
твърде много и има проблеми с алкохола, независимо дали е приятел, колега, съученик, не-
познат в ресторант или в друга обстановка. Това е така, защото употребата на алкохол 
докосва живота както на тези, които пият, така и на техните близки. Затова е добре да 
знаем как действа това психоактивно вещество и какви са рисковете за здравето. 

2. УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ. СЪСТАВ И 
СВОЙСТВА НА АЛКОХОЛА. РИСКОВЕ ЗА 
ЗДРАВЕТО. АЛКОХОЛЪТ И ОБЩЕСТВОТО

ЗАЩО ХОРАТА УПОТРЕБЯВАТ АЛКОХОЛ?

Умерената употреба на алкохол е приемлива 
в повечето страни и култури. В повечето от 
тях алкохолът се използва по време на праз-
ненства и религиозни обреди.

Някои хора харесват пиенето на алкохол, 
защото в малки количества, той може 
да им помогне да се отпуснат и да се по-
чувстват по-спокойни в общуването. 
Други го използват заради свойството 
му да „замъгли” съзнанието им, така че да 
забравят за своите проблеми. Често обаче 
алкохолът затруднява общуването - речта 
става по неясна, координацията е нарушена, а 
емоциите са изкуствени и преувеличени.
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СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА АЛКОХОЛА

Не е известно кога е използвана за първи 
път думата "алкохол". Много е трудно да се 
разбере как е направено първото алкохолно 
питие и защо хората са решили, че им харес-
ва. Най-древната известна алкохолна напит-
ка е датирана от около 7 000 – 6 500 г. пр. 
н.е.. Открита е в китайското село Джиаху 
в провинция Хенан. Изследователите са ус-
тановили, че тя е направена от ориз, грозде, 
мед и горски плодове.

Алкохолът, който хората употребяват за пиене се получава чрез ферментация на продукти, които 
съдържат въглехидрати – най-често плодови захари. Процесът се извършва под въздействието на 
живи организми – дрожди. Така от гроздов сок се получава вино, а от зърнени култури (пшеница, ръж, 
ечемик и др.) – бира.

Алкохолните напитки са известни като спиртни напитки. 
Терминът спирт произлиза от латинската дума spiritus = дух. 
Той е въведен от алхимиците през 900 г., които чрез дестила-
ция на вино получили обогатена на етанол течност и я нарекли 
spiritus vini = винен дух. Научното име на алкохола е етанол. Ра-
кията, водката, уискито, джинът, ромът са дестилирани пи-
тиета. Приготвят се чрез затопляне на ферментирали житни 
зърна или вино. Понякога се добавят и други съставки, които 
променят аромата или вкуса им.

Алкохолните напитки се делят на три големи класа: бира, вино и напитки с висо-
ко алкохолно съдържание, получени чрез дестилация.

Съдържанието на алкохол в различни-
те напитки се измерва в градуси, които 
показват обемната концентрация на 
алкохола в проценти (при бирата обик-
новено е 3 - 6 %, при виното 10 - 14%, а 
при концентратите – 40 - 50 %).  Кол-
кото по-висок е алкохолният градус 
на една напитка, толкова по-силна 
интоксикация предизвиква тя.

Информационен
блок
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КАКВО ОЗНАЧАВА “СТАНДАРТНА НАПИТКА“?
„Стандартна напитка“ е 

термин за мярка на алкохолно 
съдържание (чист алкохол) в 
едно питие, а не за обема на 
течността в чашата. Имен-
но алкохолното съдържание е 

най-важното нещо, за което трябва да 
се внимава при консумацията на алкохол, 
а не количеството течност, което се 
поглъща. Алкохолни продукти в еднакви 
разфасовки могат да съдържат различен 
брой стандартни напитки (фиг. 1).

Отговорната употреба на алкохол означава: 
1стандартна напитка (1U) = 16 грама чист алкохол 1U = бутилка бира (330 мл) = 

1 чаша вино (150 мл) = 1 малка  напитка (40 мл) концентриран алкохол. 

В различните държави са приети определени количества и 
честота на употреба на алкохол, която се смята за уме-
рена. Поради съществуващите разлики, Световната 
здравна организация (СЗО) приема, че за пълнолетните 
жени и всички хора над 65 години умерена консумация е 
едно стандартно питие на ден, а за пълнолетните мъже 
до 65 години – 2 стандартни питиета на ден, като не 
става въпрос за всекидневна употреба.

Всекидневната консумация повишава възможност-
та от развитие на толеранс и възникване на зависи-
мост, затова през седмицата трябва да има най-малко 
2 дни, през които не се употребява никакъв алкохол.

1 КАКВО ОЗНАЧАВА УМЕРЕНА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ?
Помислете и обсъдете в група: Какво означава умерена употреба на алкохол?
Кога употребата се превръща в злоупотреба? Защо някои хора могат да 

консумират умерено алкохол, докато други имат проблеми? В какви случаи въз-
растните не трябва да консумират алкохол?

Първоначално е имало най-различни системи за означаване на алкохолното съдържание, ня-
кои от които още се използват. Интересен е произходът на английския термин proof (проба). 
В миналото кралският флот закупувал огромни количества ром за моряците. Той се изпитвал, 
като с него се залее черен барут и ако след това барутът може да се запали, се смятало, че 
ромът става за пиене.

Успешната проба (100 proof) съответства на 50 % алкохолно съдържание.

Знаете ли, 
че.... ?

Информационен
блок

Групова
работа

330 МЛ 150 МЛ 40 МЛ

Фиг. 1

20



Към алкохола се развива физическа и психическа зависимост. 

РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО
Алкохолът действа различно на различните хора, но типичните му ефекти зависят от кон-

центрацията му в кръвта. Влияние оказват множество фактори, включително полът, тегло-
то, храненето, физическото състояние, личните навици за консумация на алкохол и др.

КАКВА Е КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА АЛКОХОЛ В КРЪВТА?2

При мъжете количеството телесна течност е 70% от общото тегло. Ако мъжът е 80 кг 
теглото на телесни течности е 56 кг. При употреба на 1 л бира = 800 г с 5% алкохолно съдър-
жание, количеството на чист алкохол се равняват на приблизително 40 грама.  За да се получи 
нивото на алкохол в кръвта, количеството чист алкохол се разделя на количеството телесни 
течности. Ако жена тежи 55 кг, телесните ѝ течности ще са 33 кг (това е така, защото при жените 
те са 60% от общото тегло). 

Като използвате данните в таблицата, изчислете приблизителното количеството на алкохол в кръв-
та при употреба на определно количество алкохол в зависимост от пола и теглото на хората.

Алкохолът се абсорбира много бързо от организма. Няколко минути след поглъщането му той достига 
до мозъка, мускулите, нервите и други части на тялото. Той е психоактивно вещество от групата на 
депресантите. Алкохолът забавя мозъчните реакции, движенията стават бавни, мисълта – объркана. 

Пиенето на по-големи 
количества води до слаба 
координация и забавена 
реч. Употребата му може 
да причини инциденти и да 
провокира насилие.

Редовната употреба 
от младите хора носи зна-
чителни здравни рискове. 
Алкохолът действа като 
тъканна отрова в цялата 
нервна система, може да 

предизвика парализа и увреж-
дане на мозъчната дейност. 
Продължителната му упо-
треба води до високо кръвно 
налягане и може сериозно да 
увреди черния дроб, чиято 
задача е да разгради алкохола 
на по-безопасни съставки. 

Големи количества, приети 
за кратък период, могат да 
причинят кома и дори смърт.

Концентрацията на алкохол в кръвта може да бъде изчислена като количеството поет чист алкохол 
се раздели на количеството телесна течност.

Знаете ли, 
че.... ?

Задача

Процент на алкохол в 
напитката

Количество 
чист алкохол

Телесно 
тегло

Тегло на телесните течност
(при мъжете – 70 % от телесното 

тегло, при жените -  60 %)

Ниво на алкохол в кръвта
(количество чист алкохол /

 тегло на телесните течност) 

1 л бира = 800 г с 5% 
алкохолно съдържание
(при употреба от мъж) 40Г 80 КГ 56 КГ 40:56=

1 л бира = 800 г с 5% 
алкохолно съдържание

(при употреба от жена) 40Г 55 КГ 33 КГ 40:33=
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3 ПОСЛЕДИЦИ ОТ УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ

Разделете се на групи и заедно с приятелите си обсъдете и запишете в таблицата:
– Последици от моментна употреба на алкохол.
– Последици при продължителна употреба.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ

МОМЕНТНА УПОТРЕБА СИСТЕМНА УПОТРЕБА

КРАТКОТРАЙНИ И ДЪЛГОТРАЙНИ ЕФЕКТИ НА АЛКОХОЛА

Колкото по-висок е алкохолният градус на една напитка, толкова по-силна интоксикация 
предизвиква тя. Степента на опиянение и влиянието върху поведението са пряко свързани с 
нарастването на концентрацията на алкохол в кръвта.

При концентрация от 0,05 % - 0,10%  - 
намалява устойчивостта на вниманието, 
преценката е неточна. Реакциите започват 
да стават забавени. Предпазливостта е на-
малена. 

При концентрация от 0,10% - 0,15% - за-
бавянето на реакциите е цялостно и трай-
но. Повечето хора стават шумни и буйни, а 
по-късно сънливи. Настъпва значителен спад 
във възможностите за възприемане и движе-
ние, интоксикацията е очевидна.

При концентрация от 0,15% - 0,30%  - спо-
собността за движение и ориентиране в околна-
та среда е силно нарушена, залитане. Обикновено 
предизвиква гадене, повръщане, често след това 
загуба на съзнание.

При концентрация над 0,50% се стига до 
цялостно обезчувствяване. На това ниво при 
някои от хората настъпва смърт. Ако не се 
вземат мерки, това се случва след 1 – 2 часа 
от употребата.

Знаете ли, 
че.... ?

Групова
работа

При концентрация от 
0,30% - 0,50% - почти винаги 
води до загуба на съзнание.
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• пристрастност  към алкохола или алкохолна за-
висимост;
• стомашно-чревни разстройства, язва, гастрит; 
• трайно нарушено равновесие и координация 

вследствие от което – по-чести травми от пада-
ния;
• променливи настроения; 
• в крайни случаи може да се стигне до интоксика-

ция с алкохол, кома, увреждания на мозъка и смърт;
• повишен риск от развитие на някои форми на 

рак, по специално на устата, дихателната система 
и рак на гърдата; 

• трудности в сексуалния живот, включително 
импотентност; 
• стеатоза, хепатит, цироза на черния дроб; 
• панкреатит; 
• повишен риск от финансови затруднения, загуба 

на работното място или на жилището; 
• рискове за семейството - децата на пристрас-

тените консуматори са склонни самите те да имат 
проблеми, свързани с алкохола.

Сърдечно 
заболяване

Мозъчно 
увреждане Увреждания 

на стомаха 
(гастрит, 
язва)

Увреждане на 
черния дроб 

Панкреатит

Съдови 
усложненияОтслабена 

имунна система

Увреждания 
при раждане

Белодробни 
инфекции

КРАТКОСРОЧНИТЕ РИСКОВЕ 
ОТ ПРЕКОМЕРНА УПОТРЕБА 
НА АЛКОХОЛ:

• да не стигнете безопасно вкъщи;
• спорове, скандали и дори сбиване, кои-

то могат да доведат до проблеми с вла-
стите и до съставяне на криминално дос-
ие; 
• наранявания и злополуки; 
• да станете  жертва на престъпления; 
• повръщане, припадъци  и дори отравяне 

с алкохол;  
• опасен секс - може да доведе до боле-

сти, предавани по полов път или до неже-
лана бременност; 

ТВЪРДЕНИЯ ФАКТМИТ
Пиенето повишава работоспособността

Няколко чаши алкохол помагат при стрес

След употреба на алкохол, контролът върху поведението отслабва

Предозирането с алкохол води до загуба на съзнание

Алкохолът влияе на външния вид

Смесването на алкохолни напитки води до повишаване на риска от отравяне

Прочетете твърденията и отговорете дали те са верни или грешни, 
като отбележите със знак „X”. Сравнете и обсъдете отговорите с 
връстниците си.

4
МИТОВЕ И ФАКТИ ЗА АЛКОХОЛА

Самостоятелна
работа

Фиг. 2
РИСКОВЕ ОТ ЗЛОУПОТРЕБАТА 
С АЛКОХОЛ: 
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Преди плуване.
При употреба на определени медикаменти.
При състояние на стрес или преумора.
При работа с машини или преди изпълнение 

на потенциално рискови задачи. 
Преди и по време на каране на колело.

Преди и по време на шофиране. 
При бременност.
При лечение или възстановяване от алко-

холна зависимост.
Когато някой в семейството е бил зависим 

от алкохол или друга дрога.

Употребата на алкохол е разрешена в повечето стра-
ни и в над 100 държави има специални закони за неговото 
производство, продажба и консумация. Тези закони оп-
ределят и минималната възраст, под която е забранена 
покупко-продажбата и консумацията на алкохолни проду-
кти. Тя варира между 16 и 25 години, в зависимост от 
държавата и вида на алкохолната напитка.

1. Пиенето повишава работоспособността.

Грешно. Мнозина вярват, че под влияние на алкохола се работи по-лесно, отколкото обик-
новено.  Установено е, че при леко опиянените хора скоростта на мислене и моторните реакции 
наистина може да се ускорят. Но реакциите много често са погрешни. 

2. Няколко чаши алкохол помагат при стрес.

Грешно. Често уморените хора се опитват да повишат настроението си с помощта на 
алкохола. Изследванията показват, че някои алкохолни напитки имат положително влияние върху 
пълнолетни хора, стига да се взимат в малки количества – 20-30 мл концентрирана напитка или 
40 мл. вино. Но повечето хора, бързо надвишават безопасното количество.

3. След употреба на алкохол, контролът върху поведението отслабва.

Вярно. След употреба на алкохол самоконтролът намалява. В това състояние е много по-ве-
роятно употребилият алкохол да бъде въвлечен в скарване или сбиване, да причини инцидент или 
да стане жертва на насилие.

4. Предозирането с алкохол води до загуба на съзнание.

Вярно. Бързото изпиване на голямо количество алкохол е много вредно Предозирането води 
до загуба на съзнание. В това състояние човек може да се задуши и да умре. Предизвиканото от 
предозиране алкохолно отравяне може да причини кома и дори смърт.

5. Алкохолът влияе на външния вид.

Вярно. В спиртните напитки има много калории. Това може да доведе до увеличаване на те-
глото на цялото тяло. От алкохола се подпухва. Появяват се пъпки. Той уголемява кръвните 
телца и лицето се зачервява. 

6. Смесването на алкохолни напитки води до повишаване 

на риска от отравяне.

Вярно. Смесването на алкохолни напитки води до повишаване на риска от отравяне. Смес-
ването на алкохол с лекарства и наркотици е изключително опасно.

АЛКОХОЛЪТ И 
ОБЩЕСТВОТО

СИТУАЦИИ, ПРИ КОИТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПИЕ АЛКОХОЛ

МИТОВЕ И ФАКТИ ЗА АЛКОХОЛА

Знаете ли, 
че.... ?

Мит

Мит

!

Факт

!

Факт

!

Факт

!

Факт
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Комикс

5
В МУЗИКАЛНИЯ КЛУБ 

Мартин и Дидо отиват след училище в местния музикален клуб. Там са братът 
на Дидо с две свои приятелки – Вяра и Нина. Прочетете комикса, за да разбере-
те какво се случва. Как бихте постъпили вие?
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ЗАЩО МЛАДИТЕ ХОРА УПОТРЕБЯВАТ АЛКОХОЛ?

Любопитство. Децата прибягват към алкохол най-вече от любопитство. Някои хора 
смятат, че е естествено човек да се стреми към промяна в усещанията си. Пример за това е 
фактът, че децата обичат да се въртят, докато им се завие свят, и изпитват удоволствие, 
докато се возят на въртележка. Когато станат по-големи, посещават увеселителните пар-
кове и вършат същото с други подобни съоръжения. Даже възрастните изпадат в еуфория, предизвика-
на от хубава храна, приятна музика, каране на ски, от пиене на алкохол.  

Дидо се върти и Мартин казва, че той е «На върха!». Терминът „на върха" има няколко значения - да си 
в чудесно настроение, да изпаднеш в еуфория, да си изпълнен с мечти, да изпиташ промяна в усещанията 
или просто да си в състояние, различно от нормалното. 

Натиск от страна на връстниците. Най-често децата изпиват първата си чаша или проб-
ват да пушат, защото техните приятели им предлагат да опитат. Те не възприемат това като упраж-
няване на натиск, а по-скоро като възможност да се присъединят към дадена компания. Петър предлага 
на Вяра да опита от алкохола, но тя отказва. Нина се опитва да я оправдае, но самата тя посяга към 
алкохола. Тази ситуация предизвиква присмеха на момчета от съседната маса към Вяра.  Когато искаме да 
подкрепим някого, най-добре е да го направим, като постъпим като него. Нина ще помогне повече на Вяра, 
ако самата тя откаже да пие. Приспособяването в обществото е силен фактор и може да подтикне 
юношите да прибягнат към употреба на алкохол.

Бунт. Рекламите по телевизията, в списанията и на плакатите, рок-съставите и бившите спорти-
сти-професионалисти възхваляват приемането на алкохолни напитки. Алкохолните напитки, и най-вече 
виното и бирата, се свързват с доброто настроение. Макар че, производителите на алкохол се стараят 
в рекламите си да не показват деца, моделите им са млади и красиви. Децата и юношите искат да из-
глеждат като големи хора и консумират алкохол в компанията на приятели, които имат същото желание. 
Употребата на алкохол е един от начините да изразят предизвикателството си към възрастните и да 
покажат, че са способни сами да вземат решения. 

РЕКЛАМА НА АЛКОХОЛНИ ПРОДУКТИ

За младите пиенето е нещо, което правят «въз-
растните».  Създателите на реклами са наясно с това 
и представят алкохола като нещо изискано и специално 
преживяване. През следващата седмица наблюдавайте 
и отбележете в бланката от стр. 35 реклами и теле-
визионни предавания, в които се представят алкохолни 
продукти. За целта може да прегледате списания или 
вестници, да отбележите обществените места или ве-
щите от бита в които се рекламират. Обърнете внима-
ние на това: В какво време се излъчват рекламите? Какъв 
ефект има това върху хората на различна възраст? Има 
ли предупреждения за влиянието на алкохола? Поставен 
ли е знак за възрастово ограничение?

Може да потърсите допълнителни материали и да 
нарисувате комикс или да направите постер за анти-ре-
клама на употребата на тютюн или алкохол!

Информационен
блок

Проучване
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3. АНАБОЛНИ СТЕРОИДИ. КРАТКОТРАЙНИ 
И ДЪЛГОТРАЙНИ ЕФЕКТИ. ВЛИЯНИЕ 
ВЪРХУ ЗДРАВЕТО. АНАБОЛНИТЕ 
СТЕРОИДИ И ОБЩЕСТВОТО

Анаболните стероиди са синтетични вещества, 
които като състав включват или наподобя-
ват мъжкия полов хормон – тестостерон. 
При растежа на юношата този хормон 
има стимулираща роля в две основни на-
соки - ефекти на възмъжаването (напр. 
удебеляване на гласа, поникване на брада, 

начално развитие на мъжките полови жлези и т.н.) 
и анаболни ефекти (повишаване на мускулната маса, 
контрол на телесните мазнини, калциране на кости-
те и др.). Като резултат от това, приемането на 
анаболни стероиди води до ускорено увеличаване на 
скелетната мускулатура и развитието на мъжки поло-
ви белези.

Тестостеронът за първи път е синтезиран в Германия през 1935 г., за да помогне за лечение на мъже, 
които не са в състояние да произвеждат достатъчно хормони за нормален растеж. Бил е използван и за 
лечение на депресия. Днес анаболните стероиди са с ограничена употреба в хуманната медицина. При-
лагат се за ускорено натрупване на мускулна маса при пациенти, които за дълго време са обездвижени 
след хирургическа операция или при изтощение предизвикано от СПИН. Могат да бъдат предписани от 
лекар при хормонални проблеми като забавен пубертет. Други видове стероиди се използват за лечение 
на екзема и астма. 

В много държави анаболните стероиди се продават само в аптеките. У нас могат да 
бъдат закупени и от специализирани магазини. Безопасни са само анаболните стероиди, 
набавени по легален път и приемани според лекарско предписание и под строг контрол.

Въпреки че анаболните 
стероиди понякога имат и 
психични ефекти, хората ги 
приемат преди всичко, за да 
придобият по-атлетична 
фигура.

Употребата им в 
спорта е забранена. 

Информационен
блок
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КАК ДЕЙСТВАТ АНАБОЛНИТЕ СТЕРОИДИ?
Анаболните стероиди се приемат под формата на хапчета или чрез инжектиране, инхалатори и пласти-

ри. След като стероидите навлязат в кръвта, те достигат до органите (включително мускулите) в 
тялото. Стероидите обграждат отделни клетки в органа и преминават през клетъчните мембрани, за 
да навлязат в цитоплазмата на клетките от различни органи. Попаднали там, те се свързват със специ-
фични рецептори и проникват в ядрото на клетките. Този процес може да промени функционирането на 
генетичния материал и да стимулира производството на нови протеини. Тези протеини осъществяват 
анаболните ефекти на стероидите. Различно от този ефект, те променят функционирането на много 
органи, включително черния дроб, бъбреците, сърцето, мозъка. Стероидите оказват влияние върху ре-
продуктивните органи и нарушават хормоналния баланс.

Много от ефектите на стероидите се постигат чрез тяхното въздействие върху мозъчните струк-
тури. След като навлязат в мозъка, те достигат до различни области, включително хипоталамуса и 
лимбичната система. Когато човек приема стероиди, функционирането на невроните в двете области 
се променят, което води до промяна в типовете съобщения, които се предават от тях.

1
ЗАЩО ХОРАТА УПОТРЕБЯВАТ АНАБОЛНИ СТЕРОИДИ?
Обсъдете с връстниците си: Какво знаят за анаболните стероиди? Имат 

ли познати, които имат опит с употребата им? Може ли да разпознаят фигу-
рата на човек, който употребява анаболни стероиди? Наблюдавали ли са ефек-
ти от въздействието на стероидите?

Спомнете си момент, в който сте преживели внезапно силен гняв или агресивност. 
Тези, които искат биха могли да споделят своите преживявания с класа.  В тези чувства 
и реакции участва лимбичната система на мозъка. Употребата на анаболни стероиди ди-
ректно увеличава вероятността от такива епизоди на промяна на настроението, гняв 
и прояви на агресия.

Невронауките отдавна са разкри-
ли важната роля, която има лимбичната 
система за емоциите и познавателните 
процеси. Проучванията при животни 
показват, че стероидите могат да 
нарушат процеса на учене и да увре-
дят паметта. Те могат също така да 
насърчават прекалено агресивното 
поведение и да доведат до промени 
в настроението. При изследване на 
животни е установено, че стимулира-
нето с анаболни стероиди на определен 
дял от лимбичната система предизвиква 
реакция на ярост при животни, които в 
нормално състояние са спокойни.

Знаете ли, 
че.... ?

Групова
работа

ВЛИЯНИЕ НА АНАБОЛНИТЕ СТЕРОИДИ ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО2
Задача

29



Стероидите се предлагат под формата на таблетки, 
разтвори за инжекционна употреба, като гелове и кремо-
ве за втриване в кожата и инхалатори. Търговските име-
на включват: Sustanon 250, Deca-Durabolin, Dianabol, Anavar, 
Stanozolol и др.. Има синтезирани повече от 100 различни 
вида.

С тях злоупотребяват както спортисти и културисти, 
които искат да подобрят постиженията си, така и от хора, 
които смятат, че това е начин да натрупат повече мускулна маса и да променят външния си вид. Хората, 
които злоупотребяват с анаболни стероиди, обикновено ги приемат през устата или ги инжектират в 
мускулите. Тези дози могат да бъдат 10 до 100 пъти по-високи от дозите, използвани за медицински цели. 
Наблюдават се случаи на смесване на два или повече различни вида анаболни стероиди.

КРАТКОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ 
РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО

Съчетани с интензивни физически упражнения и диета, анаболните стероиди могат да помогнат за 
изграждането на мускулите. Води се спор обаче дали допринасят за повишаване на атлетизма и мускул-
ната сила.

КАК ХОРАТА ЗЛОУПОТРЕБЯВАТ С 
АНАБОЛНИ СТЕРОИДИ?

Бял дроб

Плешивост

Забавяне
на растежа

Стомах

Рак на 
черния дроб

Бъбреци

Дебело
черво

Маточна
шийка

Потентност

Нарушения 
на съня
Акне

Кожни обриви

Удебеляване 
на гласа

Млечни жлезиСърдечни
заболявания Инфекциозни 

заболявания
Заболяване 
на артериите

Мъжко
окосмяване

Намалена
плодовитост

Мания
Агресия
Заблуди

ДЪЛГОСРОЧНИ КРАТКОСРОЧНИ

Фиг. 1
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КАКВИ СА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО? 

 Вземането на анаболни стероиди крие много рискове за здравето, само някои от които са обратими 
след спиране на употребата.

При младите хора употребата им може да доведе до намаляване на растежа. Поради бързото калци-
ране на костите те остават много ниски.

Рисковете за мъжете 
включват странични ефекти, свързани с по-

ловата система, порастване на женски гърди, 
повишен риск от рак на простата, плешивост, 
намалено производство на сперматозоиди или 
производство на сперматозоиди с намалена 
жизненост. 

Рисковете за жените са свързани с: окосмява-
не на лицето, удебеляване на гласа, смаляване на гърдите, 
мъжко оплешивяване, задържане на течности, нарушения 
на месечния цикъл, при бременност е възможно помятане 
и раждане на мъртво дете. 

Някои от промените - например в размера на гърдите, 
са необратими без хирургическа операция, а други, като 
растежа на брада и удебеления глас са необратими и след 
спирането на употребата.

И при двата пола са характерни промените по кожата: акне (младежки пъпки) по лицето, 
а по тялото - отоци, зачервявания, обриви и напукване на кожата. Стимулира се и опадането на косата.

- Налице са бъбречни и чернодробни нарушения, които водят до хепатит, тумори и кисти.
- Промените в кръвните липиди и високото кръвно налягане водят до атеросклероза, тромбообра-

зуване и сърдечно-съдови заболявания.
- Повишен е рискът от сърдечен удар.

АНАБОЛНИ СТЕРОИДИ И ИНФЕКЦИОЗНИТЕ 
БОЛЕСТИ

Хората, които си инжектират стероиди, увеличават риска от 
заразяване или предаване на ХИВ / СПИН или хепатит. Инжекти-
рането в мускулите може да засегне и увреди вените и нервите. 

Желанието да се увеличи действието или да се намалят стра-
ничните ефекти на анаболните стероиди кара някои употребява-
щи да приемат системно и други вещества, които са потенциал-
но опасни за здравето.
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Разделете се на групи и обсъдете с връстниците си рисковете от употреба на 

анаболни стероиди за момчетата и момичетата в юношеска възраст.
Запишете резултатите в таблицата.

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ ОТ УПОТРЕБАТА 
НА АНАБОЛНИ СТЕРОИДИ ПРИ ЮНОШИТЕ?

РИСКОВЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА АНАБОЛНИ СТЕРОИДИ

КРАТКОТРАЙНИ ЕФЕКТИ

РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО

МОМЧЕТА МОМИЧЕТА

Анаболните стероиди действат по различен начин от 
другите психоактивни вещества, те нямат същите крат-
косрочни ефекти върху мозъка и не водят до отделяне на 
високи нива на допамин. Въпреки това, дългосрочната зло-
употреба със стероиди може да повлияе върху някои от 
същите мозъчни пътища и химикали – като допамин, се-
ротонин и опиоидни системи, които се променят от въз-
действието на други лекарства и наркотици. Това може да 
доведе до значително въздействие върху настроението и 
поведението и да предизвика психическа и физическа зави-
симост. 

Проучванията показват, че настъпват промени в по-
ведението на злоупотребяващите, както при употреба на 
други пристрастяващи психоактивни вещества. Хората мо-
гат да продължат да злоупотребяват със стероиди въпреки физическите 
проблеми, високите разходи за закупуване на лекарства и отрицателни ефекти върху техни-
те взаимоотношения. Това поведение отразява пристрастяването към стероидите. Изследвания-
та освен това установяват, че някои потребители на стероиди се обръщат към други лекарства, 
като опиоиди, за да намалят проблеми със съня и раздразнителността, причинени от стероидите.

Един от най-сериозните симптоми на абстиненция е депресията, която понякога може да доведе 
до опити за самоубийство.

В случаи на пристрастяване, пациентите преминават терапия за лечение на зависимост.

Групова
работа

КАК АНАБОЛНИТЕ СТЕРОИДИ ЗАСЯГАТ МОЗЪКА?
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Знаете ли, 
че.... ?

За разлика от повечето незаконни наркотици, злоупотребата с 
анаболни стероиди започва най-често в младежка възраст, а не в 
юношеството.  Но употребата на стероиди при тийнейджърите 
предизвиква безпокойство, тъй като хормоналните системи, с кои-
то стероидите взаимодействат, имат важна роля в развитието 
на костите и мозъка през този период. 

При подрастващи юноши излагането на анаболни стероиди ув-
режда невроните като увеличава тяхната плътност в областта 
на  хипокампуса и амигдалата в лимбичната система на мозъка, 
които участват в процесите на учене и изразяване на емоции.  

АНАБОЛНИТЕ СТЕРОИДИ И ОБЩЕСТВОТО

В продължение на десетилетия, някои спортисти тренират упори-
то в стремежа си да постигнат най-добри резултати, други търсят 
бърз път към победата чрез изкуствено стимулиране на мускулите. 
Първите данни за употреба на анаболни стероиди са от Олимпийски-

те игри през 1954 г. 
През 1962 г. Международният олимпийски комитет (МОК) взима 

решение да започне борбата срещу допинга в спорта, а през 1975 до-
бавя анаболните стероиди в списъка на забранените препарати. Един 

положителен тест може да сложи край на цялата състезателна кариера 
на спортиста. 

През 80-те години използването на анаболни стероиди се 
разпростира сред младите мъже и жени, които искат да по-
добрят атлетичното си представяне и външния си вид чрез 
изграждане на мускули или ограничаване на телесните мазнини. 

Употребата на стероиди е провокирана от нереалистични 
изображения на жени и мъже в модните списания, екшън филми-
те и други медии през последните десетилетия.

Фотомикрографии на дендритни сегменти на неврони в амигдалата (фиг. 2) и в хипо-
кампуса (фиг. 3) при 3 състояния:  (A) без приеманена анаболен стероид, (В) при приемане на 
анаболен стероид, (С)  след спиране на употребата на анаболен стероид . 

При младежите, които използват анаболни стероиди, съществува повишен риск от някои когнитивни 
странични ефекти в сравнение с възрастните. Например, мъжете, които започват да използват стеро-
иди по време на юношеските години, показват повишена импулсивност и намалено внимание в сравнение 
с мъжете, които са започнали да ги употребяват в по-късна възраст. 

Четири седмици след спирането на употреба, увеличената плътност на тези неврони се връща към 
нормата в амигдалата, но не и в хипокампуса. Това предполага, че експозицията на стероиди по време на 
пуберитета може да доведе до дълготрайни структурни промени в някои области на мозъка. 

Фиг. 3Фиг. 2
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Направете проучване в интернет и чрез други източници, за да научите повече 

за ограниченията в употреба на анаболни стероиди и допинг в спорта. Може да об-
общите резултатите в презентация, чрез колаж или плакат.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБАТА НА ДОПИНГ В СПОРТА

Представете резултатите чрез дискусия по групи, постер или ролева ситуация. Може да направите 
сценарий за комикс и да го нарисувате.

Групова
работа

Проучване

На 27 септември 1988 г. известният ка-
надски спринтьор Бен Джонсън бил лишен от 
златния си медал на Олимпиадата в Сеул след 
даден положителен тест за анаболен стеро-
ид – станозолол. Джонсън настоява, че някой 
е сипал препарата в чая му, но олимпийските 
власти не му повярвали и го отстранили от 
състезания за две години.

ВЪВ ФИТНЕС ЗАЛАТА
Сашо и Дидо тренират в спортен клуб. На стените на клуба има много плака-

ти на спортисти с атлетическо телосложение. Момчетата спортуват усърдно 
по 3 - 4 часа на ден. Те работят в продължение на два месеца, но все още не са 
постигнали очаквания резултат - тялото на спортиста. Прочетете текста и 
обсъдете с връстниците си какви аргументи може да използва Дидо, за да убеди 
Сашо да не взима анаболни стероиди.

4
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Проучване

Вестници, списания
Вестниците и списанията, които разгледах са:
В тях открих/не открих реклами на алкохолни продукти. 
Ако сте видели реклами, моля посочете подробности тук:

Магазини
Посетих магазините:
В тях открих/не открих реклами на алкохолни продукти. 
Ако сте видели реклами, моля посочете подробности тук:

Превозни средства
Наблюдавах, следните превозни средства:
По тях открих/не открих реклами на алкохолни продукти. 
Ако сте видели реклами, моля посочете подробности тук:

Телевизия, радио
Гледах следните програми, филми:
В тях открих/не открих реклами на алкохолни продукти. 
В тях видях/не видях  хора, които пият.
Ако сте видели реклами или хора които пият, моля посочете подробности тук:

Интернет
Гледах тези сайтове:     
В тях открих/не открих реклами на алкохолни продукти. 
Ако сте видели реклами или хора които пият, моля посочете подробности тук:

Билбордове, плакати
Открих реклами на алкохолни продукти представени на:

Не открих реклами на алкохолни продукти представени на:

Ако сте видели реклами, моля посочете подробности тук:

Предмети от бита
Върху следните предмети, дрехи или вещи открих реклами на алкохолни продукти:

Ако сте видели реклами, моля посочете подробности тук:

РЕКЛАМА НА АЛКОХОЛНИ ПРОДУКТИ
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