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Światowy Dzień Bez Tytoniu

Co roku, 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez
Tytoniu. Święto został ustanowiony przez WHO
(Światowa Organizacja Zdrowia) w 1987 roku ze
względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych od
nikotyny i wynikających z nałogu palenia
negatywnych konsekwencji społecznych,
ekonomicznych, a przede wszystkimi
zdrowotnych. Badania naukowe jednoznacznie
wskazują, że palenie tytoniu jest jednym
z głównych czynników zwiększających ryzyko
rozwoju wielu chorób w tym nowotworowych,
a w efekcie umieralności.



Dym nikotynowy zawiera ponad 7 tys.

związków chemicznych. Co najmniej 250

wśród tych substancji jest szkodliwa, a 70 ma

działanie rakotwórcze. Palący papierosy wdycha smołę,

radioaktywny polon, nikiel, cyjanowodór, formaldehyd,

amoniak oraz tlenek węgla, który tworząc z hemoglobiną

kompleks zwany karboksyhemoglobiną sprawia, że krew

staje się gorzej natleniona. Substancje rakotwórcze z dymu

papierosowego mogą inicjować proces nowotworowy. W

efekcie powodowanych przez nie uszkodzeń DNA komórki

rosną i dzielą się bez ograniczeń. Co więcej, trujące związki

chemiczne gromadzą się przez lata w organizmie palacza,

potęgują swoje działanie stając się jeszcze bardziej

szkodliwe i zwiększając ryzyko zachorowania na wiele

chorób.







Zgony na nowotwory w Polsce
Narodowy Instytut Onkologii podaje, że w Polsce 

w 2018 roku największy odsetek zgonów 
nowotworowych stanowiły zgony z powodu 
raka płuca – 28,2 u mężczyzn  i  17,5% u 
kobiet.

Podobne dane notujemy w naszym kraju od 
wielu lat.
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Rak  płuc

Rak płuc jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym w 
Polsce (rocznie to groźne schorzenie jest diagnozowane u około 22 
tysięcy osób).

Rak płuc jest również najczęstszą przyczyną zgonów z powodu 
nowotworów złośliwych  u mężczyzna i kobiet. Rocznie na 
nowotwór płuc umiera w Polsce łącznie ponad 20 tysięcy osób

Staszów liczy 15 tyś mieszkańców - co roku w 
Polsce z powodu tego nowotworu umiera 

znacznie większe miasto !
Główną̨ przyczyną pojawienia się i rozwój u komórek nowotworowych 

w płucach jest palenie papierosów. Aż 90 % pacjentów to osoby, 
które były narażone na działanie szkodliwych składników dymu 
tytoniowego w tym osób palących biernie.  W tej grupie znajdują się 
także dzieci i młodzież, przebywające w zadymionych 
pomieszczeniach.





Palenie w młodym wieku

Rak płuca najbardziej zagraża tym, którzy wpadli w nałóg w 

młodym wieku. Pierwsze objawy choroby pojawiają się po 

kilkudziesięciu latach.

Nie istnieje bezpieczna liczba papierosów. Z norweskich badań 

prowadzonych na 600 tys. mężczyzn i 500 tys. kobiet wynika, że 

wypalanie tylko czterech papierosów dziennie trzykrotnie 

podnosi ryzyko zgonu z powodu zawału serca lub raka płuca. 

Prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór w dużo 

większym stopniu zależy od długości okresu uzależnienia niż od 

intensywności nałogu



Palenie w młodym wieku

Badania naukowe prowadzone na grupach młodych ludzi wyraźnie

wskazują, że u młodych palaczy występuje uszkodzenie naczyń

krwionośnych objawiające się zwiększoną grubością tętnic szyjnych

co może być przyczyną chorób sercowo-naczyniowych takich jak

miażdżyca (pokazał to m.in. szwajcarski projekt Sapaldia Youth

Study, z udziałem prawie 300 młodych ludzi w wieku od 8 do 20

lat). Po stosunkowo krótkim czasie aktywnego palenia, struktura

naczyń wykazała już oznaki zmian w porównaniu do naczyń

niepalących nastolatków.



Palenie w młodym wieku

Z kolei badacze z University of Cincinnati dostrzegli szkody, jakie  

zachodzą u młodych palaczy w ważnym układzie – mianowicie 

w systemie kostnym. Trwająca trzy lata obserwacja ponad 260 

zdrowych dziewcząt w wieku od 11 do 19 lat wskazała, że palenie 

wiąże się z wyraźnie słabszą mineralizacją kości.

Palenie, które rozpoczęło się w młodym wieku stanowi szczególnie 

silny czynnik ryzyka dla zdrowia psychicznego. Naukowcy 

z Akademii Finlandii zauważyli, że wypalaniu co najmniej 10 

papierosów dziennie towarzyszy większe zagrożenie dla zdrowia 

psychozami. Szczególnie, jak się okazało, dotyczy to właśnie osób 

które zaczęły palić przed trzynastym rokiem życia. 



Palenie bierne



Palenie Bierne 

Każdy jest zagrożony dymem tytoniowym 

Nawet jeśli nastolatek samodzielnie nie zaciąga się dymem, nie znaczy 

to, że jest całkowicie bezpieczny.

Dym unoszący się z żarzącej się końcówki papierosa jest czterokrotnie

bardziej toksyczny niż ten, którym zaciąga się palacz. W zadymionym

pomieszczeniu osoba niepaląca wdycha trzy razy więcej tlenku węgla,

ponad 10 razy więcej nitrozamin, 15 razy więcej benzenu i nawet do

70-u razy więcej amoniaku niż podczas aktywnego palenia

papierosów. Już godzina ekspozycji na unoszący się w powietrzu

papierosowy dym tygodniowo ma wyraźny wpływ na zdrowie

nastolatków. Przy takim wystawieniu na jego działanie, 1,5 raza

częściej pojawiają się trudności w uprawianiu aktywności fizycznej.

Dwa razy częściej w jej trakcie lub po jej zakończeniu pojawia się

świszczący oddech



Stężenie substancji w dymie tytoniowym strumień 

główny i boczny



Nie bądź w przyszłości palaczem!                             

Nie daj się manipulować branżom tytoniowym

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje metody, po jakie sięgają 

branże tytoniowe manipulując młodzieżą, tak aby pozyskać nowych 

palaczy:

1.W wyrobach tytoniowych i nikotynowych stosują smaki atrakcyjne 

dla młodzieży, takich jak wiśnia, guma balonowa i wata cukrowa.

2.Stosują atrakcyjne wzory produktów, np. w kształcie pendrive lub 

cukierków, które są również łatwe do noszenia.

3.Promują produkty jako: zmniejszające szkody lub czystsze albo 

alternatywy dla tradycyjnych papierosów przy braku obiektywnej 

wiedzy naukowej potwierdzającej te twierdzenia.

4.Sponsorują gwiazdy / influencerów i konkursy w celu promocji 

wyrobów tytoniowych i nikotyny (np. influencerów na Instagramie).



Nie bądź w przyszłości palaczem!                         

Nie daj się manipulować branżom tytoniowym

5.W punktach sprzedaży uczęszczanych przez dzieci stosują 

marketing produktów np. eksponują je w pobliżu słodyczy, 

przekąsek lub napojów.

6.Wynagradzają sprzedawców za eksponowanie produktów w 

miejscach odwiedzanych przez młodych ludzi, a także dostarczają 

materiały marketingowe i gabloty sprzedawcom detalicznym.

7.Kierują sprzedaż papierosów i innych wyrobów tytoniowych do 

punktów w pobliżu szkół.

8.Stosują pośredni marketing wyrobów tytoniowych w filmach, 

programach telewizyjnych i programach streamingowych online.



Najlepiej nigdy nie rozpoczynać palenia. Zarówno 
papierosy tradycyjne jak i nowatorskie wyroby 
tytoniowe zawierają nikotynę - substancję 
uzależniającą prowadzącą do nałogu palenia, a w 
konsekwencji do negatywnych skutków społecznych, 
ekonomicznych i zdrowotnych.

• Nie pal;

• Jeśli palisz, przestań.

• Jeśli nie potrafisz przestać, nie pal przy 
niepalących 


