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АКТИВНОСТИ: СВЕ НАПОМЕНУТЕ, ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ПОСЛЕДЊЕМ ИСТРАЖИВАЊУ ПОДРШЦИ ЗАКОНУ О ЗАШТ. СТАН.

ОД ИЗЛ. ДУВ. ДИМУ, ПОДСТИЦАЊЕ ИЗАБРАНИХ ЛЕКАРА ДА 

ПРИМЕЊУЈУ КРАТКИ АЛГОРИТАМ ПРОЦЕНЕ “ПУШАЧКОГ 

СТАТУСА”, Fagerström-oв тест



Четврто истраживање о ефектима примене Закона о 

заштити становништва од изложености дуванском 

диму (12 месеци након примене) показало је да:

• Преко 80% одраслих становника Србије подржава овај закон. 

Велика већина становника наше земље зна да је пушење цигарета:

• узрочник тешких и бројних болести (90%), 

• штетно и за непушаче, јер удишу дим из околине (93%) и  

• сматра да пушачи треба да воде рачуна где пуше како не би 
угрозили здравље других (у новембру 88%, сада 93%). угрозили здравље других (у новембру 88%, сада 93%). 

У поређењу са првим истраживањем спроведеним новембра 2010. 

године на почетку примене Закона, значајно је смањена 

изложеност становништва дуванском диму на: 

• радним местима (са 45% на 31%) и 

• у школама и на факултетима (са 44% на 23%). 

• Иако још увек висока, смањена је и изложеност дуванском диму у 
кафићима и ресторанима са 72% на 68%.
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* Превенција релапса је непотребна у случају одраслих који апстнирају неколико година

Ако да Ако даАко не Ако не





























































„ФОРМУЛА ЗДРАВЉА“

0 – 3 – 5 – 140 – 5 – 3 – 0

Удружени, више ризика истовремено, 

међусобно појачавају штетне ефекте.
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