
„Dohányzásmentes Világnap”  

2021. május 31. 

 

Döntsön a leszokás mellett! 

 

 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tagállamai 1987-ben döntöttek a Dohányzásmentes Világnap 

létrehozásáról. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás járványszerű terjedésére, 

valamint azokra a megelőzhető elhalálozásokra és betegségekre, melyeket okoz. 

A Dohányzásmentes Világnap minden évben más-más témára fókuszál.  

 

2021-ben nemcsak a Világnapon, de egész évben a cél a dohányzásról való leszokás! 

 

A dohányzásról való leszokás fontosabb, mint valaha, mivel a dohányosoknál nagyobb 

valószínűséggel lesz súlyos lefolyású a COVID-19 fertőzés, mint a nemdohányzóknál.   

 

Milyen veszélye van a koronavírus járvány idején a dohányzásnak és az elektronikus cigaretta 

használatnak? 

 A dohányzásról és az e-cigaretta használatról egyaránt kimutatták, hogy károsítják az 

immunrendszert, a légutakat és a tüdőszövetet, a tüdő tisztítómechanizmusát, amely a 

kórokozók eltávolítását szolgálja, így hátrányosan befolyásolja egy légúti fertőző betegség 

kimenetelét. 

 A dohányzók gyakrabban mutatnak súlyos tüneteket és nagyobb valószínűséggel részesülnek 

intenzív osztályos ellátásban, illetve kerülnek lélegeztető gépre, mint a nemdohányzók. 

 A vírus fertőzések átvitelében szerepe lehet a dohányzó által kilélegzett füstnek és az e-

cigaretta használatakor kifújt aeroszolnak. 

A fentiek miatt különösen javasolt a dohányzás és az e-cigaretta használat abbahagyása, vagy 

amennyiben ez nem sikerül, a COVID-19 megelőzésével kapcsolatos higiénés rendszabályok és a 

nemdohányzók védelméről szóló törvényben foglaltak betartása. 

 

A COVID-19 világjárvány alatt milliók döntöttek úgy, hogy le akarnak szokni a dohányzásról.  

 

A dohányzás abbahagyásának pozitív hatásai azonnal és hosszú távon is jelentkeznek: 

 20 perc múlva a dohányzás miatt megemelkedett pulzusszám normalizálódik 

 12 órán belül a vér szénmonoxid szintje normalizálódik 

 2-12 héten belül a vérkeringés javul, a tüdőkapacitás megnövekszik 

 1-9 héten belül csökken a köhögés és a nehézlégzés 

 5-15 éven belül a stroke kockázata lecsökken arra a szintre, mint egy nemdohányzó esetében 

 10 éven belül a tüdőrák miatti elhalálozás aránya felére csökken a dohányosokhoz képest 

 15 éven belül a szívbetegség kockázata azonos a leszokott dohányos és a nemdohányzó 

esetében 

 

A dohányzásról való leszokáshoz a www.leteszemacigit.hu, illetve a www.leszokastamogatas.hu  

oldalakon található gyakorlati segítség. 

 

Forrás: https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/05/world-no-tobacco-day-2021-commit-to-quit 
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https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/05/world-no-tobacco-day-2021-commit-to-quit

