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Heslo 2015 :    Zastavme nezákonné obchodovanie s tabakovými výrobkami 
 
     Každý rok  31. mája WHO a partneri pri  príležitosti „Svetového  dňa  bez tabaku“, 
upozorňujú na zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a zdôrazňujú potrebu zníženia  
tabaku. 
  „Svetový deň bez tabaku 2015“ vyzýva,  aby  štáty  navzájom  spolupracovali pri zastavení 
nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami. Nedovolené obchodovanie s 
tabakovými výrobkami je významným globálnym problémom z pohľadu zdravia a nielen  
ekonomiky resp. práva. Je snaha  stále zvyšovať povedomie o škodlivosti pre zdravie ľudí 
spôsobené nezákonným  obchodovaním s tabakovými výrobkami, najmä  u skupín mládeže 
a ľudí s nízkymi príjmami, vzhľadom k zvýšenej dostupnosti týchto produktov  pre nízku 
cenu na čiernom trhu. Táto cenová dostupnosť privádza mládež častejšie k experimentovaniu 
s tabakom. Každá desiata cigareta spotrebovaná vo svete je podľa štúdií predmetom 
nezákonného obchodovania  
    Takmer všetky krajiny na celom svete sú predmetom nezákonného obchodu. „Tabaková 
globálna epidémia“ zabije takmer 6 miliónov ľudí ročne, z ktorých viac ako 600 000 sú 
nefajčiari, ktorí zomierajú z následkov  vdychovania  tabakového dymu  pasívnym fajčením. 
V súčasnosti má na svedomí smrť „jedného z 10 dospelých “ tvrdí WHO. 
    Obmedzenie fajčenia vedie ku zníženiu počtu mnohých ochorení rakoviny a srdcovo - 
cievnych ochorení. Každý fajčiar by si mal uvedomiť všetky riziká a škodlivosť fajčenia, ako 
aj prednosti odnaučenia sa fajčiť a to upevňovanie svojej vôle. Ak nebudeme konať, epidémia 
fajčenia zabije do roku 2030 viac než 8 miliónov ľudí každý rok.  
 
Spotreba tabakových výrobkov je jediná príčina úmrtí na celom svete, ktorej možno 
veľmi jednoducho  predchádzať - nefajčiť! 
 

-  po skončení fajčenia  bývalému  fajčiarovi sa o niekoľko týždňov zlepší prekrvenie celého      
   tela, pocíti zlepšenie celkového zdravotného stavu 
 
- počas  niekoľkých mesiacov ustúpi kašeľ a problémy s dýchaním 
 
- v priebehu niekoľkých rokov sa o 50 percent zníži riziko rakoviny pľúc a riziko infarktu 
- po približne desiatich rokoch sa bývalý fajčiar dostáva na úroveň nefajčiara 
 
- každá cigareta skracuje život priemerne o 5 minút. Pri 15 cigaretách denne je život za rok 
fajčenia skrátený o 18 dní. 
 
- fajčenie sa podieľa 90 percentami na riziku rakoviny pľúc a 60 percentami na rakovine 
močového mechúra, spôsobuje 25-krát vyššiu pravdepodobnosť výskytu zhubného nádoru 
 
- medzi pľúcami fajčiara a nefajčiara je obrovský rozdiel, fajčiarom sa znižuje kapacita  
pľúc, u silných fajčiarov môže byť znížená až o dve tretiny. Znížená kapacita pľúc 
spôsobuje zhoršené dýchanie a znižuje fyzickú výkonnosť. Chronické pľúcne choroby sú 
na 75 percent zavinené fajčením. 
 
-  vďaka fajčeniu sa zvyšuje riziko choroby srdca a ciev o 20 percent 


