
Zanim zaczniesz - pomyśl ! 

W poniedziałek, 31 maja po raz kolejny  obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU/PAPIEROSA. 

Tego dnia w wielu krajachprzy współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) nawołuje się palaczy do 

zaprzestania palenia, promując jednocześnie zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia.Z tej okazji warto 

przypomnieć, co powinniśmy wiedzieć o paleniu tytoniu. O tym, że palenie jest szkodliwe, nie trzeba już chyba 

nikogo przekonywać. 

 Dym nikotynowy wypłukuje z organizmu m.in. magnez, który jest nam niezbędny do dobrego samopoczucia i 

efektywnej pracy umysłowej, a także fizycznej. Nie zapominajmy, iż ma on silny związek z układem nerwowymi 

mięśniowym. Usuwane z organizmu zostają również witamina A, witaminy grupy B, C oraz  inne. Niedobory 

witaminy A i B są odpowiedzialne za starzenie się skóry, jej suchość, zniszczenie oraz problemy z prawidłowym 

widzeniem. Włosy i paznokcie stają się suche i łamliwe. Mała ilość witaminy C powoduje spadek odporności, częste 

przeziębienia, kaszel, nieżyt nosa (katar). Co najgorsze, liczne badania naukowe dowodzą, palacze papierosów 

częściej chorują na różne nowotwory. Są to oczywiście nowotwory krtani, płuc, ale również języka, żołądka. Nie 

oznacza to, że pozostałe narządy są bezpieczne.  

 Dym nikotynowy,który powstaje podczas spalania papierosa zawiera ponad 4 tysiące różnych substancji 

chemicznych, z których wiele wywiera szkodliwy wpływ na nasz organizm. Jest w nim nikotyna, aceton, piren, 

naftalen, kadm, substancje smoliste, butan i wiele, wiele innych (patrz rysunek). Substancje te posiadają również  

właściwości uzależniające podobnie jak alkohol i narkotyki. Wysoka temperatura spalania tytoniu powoduje 

uszkodzenie nabłonka wyścielającego drogi oddechowe, upośledzenie pracy receptorów smaku na języku a tym 

samym  uniemożliwia precyzyjne rozpoznawanie smaku potraw. 

Wreszcie zawartość pyłów w dymie jest znacznie większa niż w najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, a to 

sprzyja np. rozwojowi astmy. Każdy z nas zna charakterystyczny świst i kaszel palacza. Wiemy jak trudno jest 

palaczowi wejść po schodach, jak spada sprawność oddechowa i fizyczna organizmu. Nie można wreszcie 

zapomnieć o skutkach biernego palenia (inaczej palenia z drugiej ręki). Sami możemy tego doświadczyć,  jeśli 

przebywamy wśród osób palących tytoń, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach. Należy jeszcze wspomnieć o 

dodatkowych „efektach specjalnych” – śmierdzące włosy, paznokcie i ubranie, przebarwione, żółte zęby i paznokcie, 

zadyszka.  

 Kolejnym argumentem,  aby nie rozpoczynać palenia papierosów jest  strata czasu i pieniędzy. Palenie  

1 papierosa zabiera około 10 minut czasu życia. Dziennie wypalenie 1 paczki papierosów zajmuje 3 godziny  

i 30 minut. Rocznie -  to prawie 1160 godzin!W ciągu 10 lat to aż 12 000 godzin!Oznacza to, iż ponad 1,5 roku- 

równe 500 dni życia w ciągu 10 latpalacz przeznacza na systematyczne trucie siebie i innych dymem tytoniowym. Z 

roku na rok koszty palenia rosną. Licząc, że paczka papierosów kosztuje 15 zł, to paląc jedną paczkę papierosów 

dziennie, palacz „puszcza z dymem” 5 475 złotych rocznie! 

BĄDŹ MĄDRY - NIE TRAĆ ZDROWIA, CZASU I PIENIĘDZY  

 



 

 

 

 



E-papierosy 

Podobnie jak palenie tytoniu, używanie papierosów elektronicznych ma także zły wpływ na funkcjonowanie 
układu oddechowego. Jak pokazują badania, opary z e-papierosów wywołują stany zapalne w płucach i oskrzelach 
oraz negatywnie wpływają na mechaniczną czynność płuc. Dodatek substancji zapachowych nasila te szkodliwe 
efekty. W aerozolu generowanym z płynów o takich zapachach jak toffi, mleczny czy czekoladowy wykryto diacetyl i 
acetylopropionyl. Związki te powodują pogorszenie wydolności układu oddechowego, a także mogą się przyczyniać 
do rozwoju zarostowego zapalenia oskrzelików. Choroba ta, znana również jako „płuco pracownika fabryki 
popcornu” jest wyniszczającą, ciężką chorobą płuc, wywoływaną przez wdychanie sztucznego maślanego aromatu 
smakowego z diacetylem, który był przed laty dodawany do popcornu. Inne badanie potwierdziło, że diacetyl zawarty 
jest aż w 75%, spośród przebadanych dotychczas smakowych płynów nikotynowych. 

Liquidy e-papierosów zawierają  także glikol propylenowy  i  glicerynę. Obydwa te produkty są uznawane za 
nieszkodliwie przy podaniu doustnym i powszechnie wykorzystywane w medycynie oraz kosmetyce. Stają się jednak 
toksyczne, kiedy są wdychane po podgrzaniu. Zwiększają ryzyko podrażnienia płuc i rozwoju stanów zapalnych oraz 
hamują rozwój komórek. Podgrzewanie związków organicznych zawartych w liquidach powoduje również 
powstawanie wolnych rodników, które odpowiedzialne są za uszkodzenia zdrowych komórek. Badania 
przeprowadzone na nastolatkach z astmą wykazały także, że wdychanie aerozolu z e-papierosów niesie ze sobą o 
blisko 30% wyższe ryzyko wystąpienia ataku astmy. 

Palenie i używanie tytoniu a COVID-19 

Naukowcy są zgodni – zarówno osoby palące papierosy, jak i wapujące (używające papierosów elektronicznych i ich 
nowatorskich wyrobów), znacznie ciężej przechodzą infekcje koronawirusem. Niektóre badania wskazują na wyższe 
ryzyko infekcji SARS-CoV-2 u osób palących, ale wszystkie dowodzą ciężkiego przebiegu COVID-19 i większej częstości 
zgonów z tego powodu u osób palących. 
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