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Тютюнопушенето е вдишване (най-често през устата) на дим от тлеещи тютюневи листа, чрез което се 
приема никотин. Хората, практикуващи тютюнопушене, се наричат „пушачи“. Прекомерното 
тютюнопушене води до никотиново пристрастяване и привикване, затова то се счита за наркомания. 



Има сведения за практикуването му в много различни култури по света. Тютюнът е култивиран и използван за 
пушене в Америка поне от 5000 години. Началото се свързва с Централна Америка – онези части от Андите, 
които днес са част от Перу и Еквадор. Пушенето на канабис в Индия се е практикувало повече от 4000 години. 
В началото пушенето се развива, като част от някои религиозни церемонии. След завладяването на Америка 
от европейците, тютюнопушенето се разпространява по цял свят като форма на развлечение. 

История на тютюнопушенето



Отношението към пушенето е варирало през 
годините в различните части на света. Приемано е и 
като изтънчено, и като вулгарно занимание, и като 
възвишена, и като греховна практика. 

История на тютюнопушенето



Неотдавнашни изследвания показват, че никотинът увеличава нивото на допамин в главния мозък и 
е фактор на удоволствие при тютюнопушене. Никотинът е и най-ключовият пристрастяващ елемент в 
процеса на тютюнопушенето. Друго изследване показва, че пушачите по-лесно задържат вниманието 
си и имат по-добра памет по време на умора, отколкото непушачите. 

Действие на никотина

допамин



При пушене голяма част от никотина се пиролизира, но дори присъствие на малки количества в 
организма може да предизвика соматични и психотропни ефекти, в това число и никотинна зависимост 
(никотинизъм). Тази зависимост е по-силна от зависимостта от кофеинa и марихуаната, но по-малка от 
тази от алкохола, кокаина и хероина. 

Действие на никотина



Приемането на никотин може да доведе до по-бързо опиянение при употреба на алкохол или по-добро 
усвояване на кофеин или други ободряващи вещества. Според канадския професор Дженифър О'Лофлин 
повечето редовни пушачи развиват никотинова зависимост 5 месеца след започването. 

Действие на никотина



Тютюневи продукти и принадлежности

Наргиле е средство за пушене. Известно още като водна лула. Произлиза от Индия, широко разпространено в 
арабския свят. Представлява тръба, на която от единия ѝ край е поставен тютюн, индиректно нагрят на огън, а 
тръбата води до стъклен съд с вода, в който се филтрира димът и после се вдишва от един или няколко 
маркуча. Може да се използва да се пуши тютюн, билки и плодове. Тютюнът на наргилето е смесен с различни 
аромати (най-често плодови), които представляват около 80% от целия тютюн. 

Наргиле



Тютюневи продукти и принадлежности

Има две части – по-широката съдържа тютюна и се нарича „клада“, а по-тясната и дълга част служи за 
вдишване на дима и се нарича „мундщук“. Обикновено двете части се завиват една в друга и след това могат 
да се отделят, за да се даде възможност лулата да бъде почистена. Едни от най-известните пушачи на лули са 
Жан-Пол Сартр, Годфри Харолд Харди, Винсент Ван Гог и Марк Твен, както и литературният герой Шерлок 
Холмс.

Лулата



Тютюневи продукти и принадлежности

Пура е цилиндрично тяло от плътно опакован изсушен и ферментирал тютюн. Пурата е значително по-голяма 
от цигарата. Пали се от единия край и димът се вдишва от другия. Едни от най-големите производители на 
тютюн за пури са Бразилия, Камерун, Куба, Хондурас, Мексико и Никарагуа. Много хора считат, че кубинските 
пури са с най-доброто качество. Пушенето на пури също така е прието да се счита за признак на висок 
социален статут. 

Пура



Особено престижно е пушенето на пури, изработени на ръка. Повечето от тях имат приятен аромат. 
Пурите са пренесени в Европа благодарение на експедицията на Христофор Колумб. Те са били използвани 
от индианците при религиозни ритуали. През 19 век пурите стават много популярни, докато цигарите са все 
още рядкост. 

Пура

Тютюневи продукти и принадлежности



Тютюневи продукти и принадлежности

Цигарата е продукт, предназначен за пушене. Представлява малко цилиндрично тяло от хартия, запълнено с 
изсушен и ситно нарязан тютюн. Дължината му е не повече от 120 mm, a диаметърът му е около 8 – 10 mm. 
От едната страна обикновено има филтър. Запалва се от обратната страна на филтъра и димът се вдишва от 
страната на филтъра. Цигарите по принцип се продават в опаковки по 20 на брой. 

Цигарата



Тютюневи продукти и принадлежности

Цигаре е моден атрибут, приспособление за пушене на цигари, използвано в периода 1910 - 1970 година. 
Представлява тънка тръбичка, в единия край на която се вкарва част от цигарата и се смуче от другия край. 
Идеята е цигарата да не докосва устните и да не влиза тютюн в устата. В началото най-често се изработва от 
сребро, след това заменено от бакелит и най-накрая от пластмаса. Някои по-скъпи модели са изработени от 
кехлибар или слонова кост. Много често цигарето се използва в комбинация с табакера и запалка. То е 
особено популярно сред жените от висшата класа по време на бел епок и известно време след това.

Цигаре



Тютюневи продукти и принадлежности

Бонгът е вид устройство, което се използва за пушене най-често на марихуана, тютюн и др. вещества. 
Той се е използвал в азиатските страни (най-вече Лаос и Тайланд) в продължение на векове. В западния свят е 
познат сравнително от скоро (70-те години). 
Фабрично направените бонгове имат по-различно устройство от саморъчните. При първите, тръбичката, 
която държи цигарата (веществото, което се пуши) завършва под вода (може и ароматизирана) и чрез силата 
на всмукване димът преминава през нея достигайки горната камера на бонга. По този начин парите се 
охлаждат и по-големите частици от изгарянето се абсорбират от течността. Горната камера разполага също 
така с една малка дупка, която се запушва от пушача, докато димът навлиза в тази част. След като камерата е 
пълна, дупката се отпуска, навлиза въздух и парите се всмукват по-лесно. 

Бонг



Тютюневи продукти и принадлежности

Пепелникът е съд, в който се събират пепелта и угарките (фасовете) от цигари и пури. Той има многоъгълна, 
правоъгълна, квадратна или кръгла форма. Изработва се от материали, които са трудно запалими 
(термоустойчиви материали) като метал, стъкло, скала или керамика. В някои заведения където 
тютюнопушенето е разрешено, се слага пепелник по масите. 
В стените на пепелника обикновено има вдлъбнатини, предназначени за временно оставяне на цигарата или 
пурата. Вградени пепелници има в коли, влакове и обществени кошчета за боклук. В някои видове пепелници 
има пясък или вода на дъното. 

Пепелникът



Забрана за пушене в България
Със Закона за здравето принципно е забранено 
тютюнопушенето на закрити обществени места, като 
изключенията са регламентирани в Наредба за условията и 
реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити 
обществени места и в сградите с обособени работни 
места, приета от Министерския съвет с Постановление № 264 
от 9 ноември 2011. 

Забрани, свързани с тютюнопушене на 
обществени места

Забрани, въведени в други държави
Единствената страна в света, напълно забранила 
тютюнопушенето и търговията с тютюн, е Бутан. 

Други забрани
Почти всички самолетни компании забраняват 
пушенето по време на полети. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD


Пушенето води до изразено изменение на 
вътрешните органи. Най-често се засягат органите, 
свързани с дишането, сърдечно-съдовата система, 
храносмилането и др. Редовните пушачи боледуват от 
рак на белите дробове много по-често, отколкото 
непушачите. 

Въздействие върху вътрешните органи



За основен причинител се приемат канцерогенните съставки на тютюневите смоли (катрани) – радон, 
бензопирен и нитрозамин. Никотинът не е канцерогенна съставка. Пушенето увеличава вероятността за 
поява на рак на храносмилателните органи и на устната кухина. Рискът от инфаркт е по-висок от този на 
непушачите. 
Смята се, че пушенето увеличава значително риска от Алцхаймер и деменция.

Въздействие върху вътрешните органи



Външни негативни последствия могат да бъдат: 
пожълтели зъби и мустаци, неприятен дъх, неприятен 
вкус, притъпено мирисоусещане, суха кожа на лицето, 
пожълтяване на пръстите и дланите, безсъние и др. 

Външни отрицателни последствия



Вдишването на тютюнев дим от хора, които не 
практикуват тютюнопушене, се нарича пасивно 
тютюнопушене. Пасивните пушачи са изложени на 
същите здравни рискове, като активните пушачи.

Пасивно пушене


