
Вредата от алкохола и 

тютюнопушенето
Разработил: Весела Кайнакчиева, педагогически съветник



Изпиването на една чаша вино на ден е

полезно!
9 промени, които настъпват в организма на човек 

при консумацията на алкохол 

1. Алкохолът води до неконтролируеми

промени в нивото на кръвната захар.

➢ След консумацията на алкохол нивото на

кръвната захар спада или се повишава

значително.

➢ Тази реакция може да доведе до усещане за

слабост, което може да бъде съпроводено със

замаяност и неориентираност.

Вредата от алкохола (1)
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Вредата от алкохола (1)
9 промени, които настъпват в организма на човек 

при консумацията на алкохол 

2. Нарушава сърдечния ритъм

➢ Прекомерната консумация на този вид напитки

може да ускори пулса и сърдечната дейност.

➢ Токсините в алкохола бързо преминават в кръвта

и оказват въздействие върху различните

системи в организма, както и върху сърцето.



Вредата от алкохола (1)
9 промени, които настъпват в организма на човек при 

консумацията на алкохол 

3. Зачервяване на кожата

➢ Друг ефект, който алкохолът оказва върху

кръвоносната система е бързото разширяване на

кръвоносните съдове, водещо до видимо зачервяване на

кожата.

➢ Токсините в алкохола бързо преминават в кръвта

и оказват въздействие върху различните системи в

организма, както и върху сърцето.



Вредата от алкохола (1)
9 промени, които настъпват в организма на човек 

при консумацията на алкохол

4. Замъглено зрение при прекаляване с

алкохола
➢ Проблемите със зрението са сред най-честите

ефекти след прекаляване с консумацията на алкохола.

Токсинитеq пренасяни чрез кръвта намаляват зрението

и то става неясно и замъглено.

➢ Тази реакция е много опасна, не само защото може

да увреди зрението в дългосрочен план, но и защото е

причина за голям брой неприятни инциденти.



Вредата от алкохола (1)
9 промени, които настъпват в организма на човек 

при консумацията на алкохол

5. Загуба на координация
➢ Човек, прекалил с алкохола, трудно би контролирал

координацията си.

➢ Тялото му не само отслабва-този човек губи баланса

и рефлексите си.

➢ Ето защо пияният човек рискува да падне или да

попадне в сериозни и опасни инциденти.

➢ Трябва да отбележим, че алкохолът оказва влияние

върху задръжките и способността ни за самоконтрол.



Вредата от алкохола (1)
9 промени, които настъпват в организма на човек 

при консумацията на алкохол 

6. Храносмилателни проблеми

➢ Алкохолът променя естественото рН ниво на стомаха и

може да доведе до възпаление на лигавицата,

предпазваща го от киселите стомашни сокове.

➢ Това от своя страна може да се превърне в причина за

появата на проблеми като гастрит или киселинен рефлукс.

➢ В дългосрочен план могат да се появят сериозни

усложнения като дуоденална язва, рак на стомаха или рак

на хранопровода.



Вредата от алкохола (1)
9 промени, които настъпват в организма на човек 

при консумацията на алкохол 

7. Дехидратация

➢ Бъбреците са органите, които страдат най-много от

прекомерната консумация на алкохолни напитки.

➢ Те работят много и са свръхнатоварени, защото се

опитват да изхвърлят токсините чрез урината. Ето

защо губите течности и минерални соли, които са

изключително важни за хидратацията на организма.



Вредата от алкохола (1)
9 промени, които настъпват в организма на човек 

при консумацията на алкохол 

8. Повръщане
➢ Гаденето и повръщането са често срещани след

смесването на различни алкохолни напитки или

консумацията на прекалено силни питиета.

➢ Тази реакция е съпроводена от силен дискомфорт в

стомаха, както и от замайване и трудно запазване на

координацията и баланса.

➢ Някои хора не понасят алкохол дори в умерени

количества и веднага изпитват описаните по-горе

симптоми.



Вредата от алкохола (1)
9 промени, които настъпват в организма на човек 

при консумацията на алкохол (10)

9. Проблеми с черния дроб
➢ Черният дроб е основният орган, отговорен за

преработването на веществата от алкохола.

➢ Затова прекаляването с алкохолните напитки

директно оказва въздействие върху този орган и

сериозно нарушава функционирането му.

➢ Ако редовно и неконтролируемо се напивате,

черният дроб става „по-рехав“, а вие сте

предразположени към развиване на цироза на

черния дроб.



Вредата от тютюнопушенето (2)
1. ОБЩИ ВРЕДИ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ВЪРХУ

ЗДРАВЕТО

Вредите от тютюнопушенето зависят от:

➢Общото количество изпушени цигари;

➢Общото време, през което е пушено;

➢Кога е започнато. Колкото по-рано, толкова

повече негативни ефекти;

➢Съдържанието на катран в една цигара;

➢Дали сте изложени на допълнително

пасивно пушене.



Вредата от тютюнопушенето (2)
2. ВРЕДИ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ВЪРХУ СЪРЦЕТО

И КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ

➢ Увеличава риска от исхемична болест на

сърцето;

➢ Увеличава риска от инфаркт;

➢ Увеличава риска от инсулт;

➢ Увеличава риска от атеросклероза и запушване

на кръвоносните съдове на крайниците;

➢ Води до спазъм на кръвоносните съдове,

краткотрайно повишаване на кръвното налягане

и пулса;

➢ Изчерпва антиоксидантите в тялото и увеличава

риска от злокачествени и дегенеративни

заболявания;



Вредата от тютюнопушенето (2)
2. ВРЕДИ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ВЪРХУ СЪРЦЕТО И

КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ

➢ Увеличава общия холестерол.

➢ Влошава съотношението “добър” HDL-холестерол/“лош”

LDL-холестерол и ускорява прогресията на

атеросклерозата.

➢ Увеличава фибриногена и тромбоцитите. По този начин

увеличава съсирваемостта на кръвта и намалява

ефективността на лекарствата за “разреждане” на кръвта

(аспирин и др).

➢ Въглеродният окис намалява количеството пренасян

кислород от червените кръвни клетки.

➢ Влошава задух от всякакъв произход, анемии.

➢ Влошава храненето на тъканите.



Вредата от тютюнопушенето (3)
3. ВРЕДИ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ВЪРХУ

ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

➢ Рисков фактор за развитие на хроничен бронхит;

➢ Рисков фактор за развитие на емфизем и ХОББ

(хронична обструктивна белодробна болест).

➢ Рисков фактор за астма;

➢ Най-големият рисков фактор за рак на белия дроб.

90% от всички случаи са поради тютюнопушене.

Почти 100% от дребноклетъчния рак на белия дроб (с

много лоша прогноза) се дължи на цигарите.

➢ Увеличен риск от развитие на пневмонии.



4. ВРЕДИ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ВЪРХУ

НЕРВНАТА СИСТЕМА

➢ Увеличен риск от депресия.

➢ Увеличен риск от деменция

5. УВЕЛИЧЕН РИСК ОТ РАК ПРИ ТЮТЮНОПУШЕНЕ



Вредата от тютюнопушенето (3)
6. Пушенето на цигари и дори пасивното пушене е

карциногенно. Увеличава риска от развитие на

почти всички видове рак.

Някои от видовете рак с повишен риск от развитие при

тютюнопушене:

➢ Рак на белия дроб.;

➢ Рак на ларинкса, устата и гълтача.

➢ Бъбречноклетъчен рак;

➢ Рак на пикочния мехур;

➢ Рак на гърдата;

➢ Рак на шийката на матката;

➢ Рак на панкреаса;

➢ Рак на стомаха;

➢ Рак на черния дроб, дебелото черво, жлъчния мехур,

миелоидна левкемия, сарком на Капоши и др.



Вредата от тютюнопушенето (3)

7. Пушенето на цигари при бременни жени:

➢ Увеличава риска от спонтанен аборт;

➢ Удвоява риска от недоносеност;

➢ Увеличава риска от преждевременно пукване на

околоплодния мехур;

➢ Увеличава риска от абрупция (откъсване) на

плацентата;

➢ Увеличава риска от плацента превия;

➢ Увеличава риска от внезапна смърт на бебето;

➢ Увеличава риска от вродени малформации;



Вредата от тютюнопушенето (3)

8. ВРЕДИ ОТ ПАСИВНОТО ПУШЕНЕ

➢ Пасивното пушене увеличава риска към същите

заболявания, както и активното пушене.

➢ Увеличението на риска при пасивни пушачи е

значимо – 25-30% увеличение при сърдечносъдови

заболявания, 20-30% увеличение на риск от

белодробен рак.



ИЗВОД 

Не прекалявайте с АЛКОХОЛА и

ЦИГАРИТЕ!

По този начин вредите на Вас и на

Вашите близки, които Ви обичат

безрезервно и са готови да направят

всичко за Вас!

Не ги разочаровайте!!!



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


