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ПУШЕЊЕТО Е ВТОРА ПО ГОЛЕМИНА ПРИЧИНА ЗА СМРТ ВО 
СВЕТОТ 
 
Едукативно предавање за превенција од ракот на белите дробови и неговото 
рано откривање беше темата на вчерашниот форум организиран од 
здружението за борба против ракот „Борка“, кое беше организирано за 
студентите на Европскиот универзитет во Скопје.  

Тоа беше првиот од петте форуми што ги организира "Борка", чија цел е 
превенција и рано дијагностицирање на ракот воопшто, како што токму и во 
оваа ноемвриска акција, главната порака, како што изјави претседателот на 
здружението „Борка„ гласеше: Населението во нашата земја има негативен став 
и страв од ракот како заболување. Ние сакаме да го искорениме тој страв, да ги 
едуцираме граѓаните и да ја подигнеме нивната свест преку испраќање јасна 
порака дека ракот не смее да се третира како неизлечива болест и да ги 
охрабриме да се борат за да го победат ракот. 

Пушењето е втора по големина причина за смрт во светот, а секоја година 
умираат околу пет милиони лица. Ако продолжи ова темпо, пушењето ќе 
предизвика смрт на 10 милиони луѓе до 2020 година.  

„Ризикот се зголемува со бројот на дневно испушените цигари и пушачкиот 
стаж. Колку човекот порано се одвикне од пушењето, ризикот за заболувањето 
се намалува. Годишната смртност од пушењето ја надминува смртноста од 
двете светски војни, како и годишната смртност од автомобилски несреќи. 
Пушачите имаат 25 пати поголем ризик од појава на рак на белите дробови“, 
истакна д-р Симонида Црвенкова, специјалист интернист и радиотерапевт-
онколог од Институтот за радиотерапија и онкологија. Таа исто така објасни 
дека освен пушењето, пасивното изложување на чадот од цигари, изложувањето 
на канцерогени материи, изложувањето на радијација и генетските 
предиспозиции се можни предизвикувачи на ова смртоносно заболување.   
 



 
Дополнителни информации: 
 
Според податоците на Светската здравствена организација, пушењето е 
најчестиот ризик фактор за појава на различни видови на малигни заболувања, а 
пушењето најчесто е поврзано со појава на рак на белите дробови.  
 
Ракот е водечка причина за смртност во глобални рамки. Од вкупно 58 милиони 
смртни случаи во светот во 2005 год., ракот е одговорен за 7.6 милиони (или 
13%), од кои пак 1.3 милиони смртни случаи се од рак на белите дробови. 
Пациентите со рак на белите дробови најчесто се откриваат во поодмината фаза 
на болеста и поради тоа можноста за успешно третирање и продолжување на 
животниот век се намалува на само 15.8%. 
 

### 
 
Контакт: 02 3224 636, borka.mk@gmail.com 


