
Światowy Dzień Rzucania 
Palenia 
19 listopad 2020r.  



Czym jest papieros?  

Papieros jest wyrobem tytoniowym składającym się z rurki z cienkiej 
bibułki (gilzy) o średnicy do 1 cm i długości do 12 cm wewnątrz której 
znajduje się mieszanka tytoniowa zawierająca spreparowane liście 
różnych odmian tytoniu. 



Skład tytoniu, z którego robi się papierosy.  

Dym papierosowy to trująca mieszanka ponad czterech tysięcy 
substancji chemicznych, z których zdecydowana większość jest 
toksyczna, uzależniająca, zaś aż 60 - rakotwórcza. 

 



Mówiąc o tym, co kryje się w papierosie, najczęściej wymieniamy 
nikotynę. To alkaloid o silnych właściwościach uzależniających,  
który dostarczamy organizmowi podczas każdego zaciągnięcia się 
dymem papierosowym. Nikotyna działa na wszystkie narządy,  
w tym na ośrodkowy układ nerwowy powodując uzależnienie 
biologiczne; na układ krążenia, sprzyjając nadciśnieniu; na układ 
pokarmowy, spowalniając opróżnianie żołądka. 

 



Wśród substancji rakotwórczych, 
nazywanych smołowatymi wymienia 
się metale ciężkie, pierwiastki 
promieniotwórcze (np. kadm, 
polon), węglowodory aromatyczne  
(np. benzopiren), nitrozaminy  
(np. N-nitrozonornikotyna), estry kwasów 
tłuszczowych, chlorek winylu.  
Poza tym papieros zawiera: aceton (trujący 
rozpuszczalnik), arsen (trutka na szczury), 
metanol (trujący alkohol powodujący 
ślepotę), DDT (insektycyd polichlorowy - 
trucizna insektobójcza) czy butan.  
I to nadal jest początek listy toksycznych 
substancji, jakie znajdują się w dymie 
tytoniowym. 



Choroby spowodowane paleniem papierosów 

• rak płuc, jamy ustnej, krtani, gardła, przełyku, trzustki, żołądka, nerek, pęcherza 
moczowego, szyjki macicy, jąder i niektóre typy białaczki; 

• niewydolność oddechowa, rozedma płuc, ostre zapalenie oskrzeli i ostre infekcje 
dróg oddechowych; 

• udar mózgu, zawał serca, zgorzel (gangrena), tętniak, nadciśnienie i miażdżyca. 



Palenie a uroda.  

Przez papierosy dużo osób boryka się z takimi problemami jak: 
- żółte zęby oraz nieświeży oddech, 
- włosy zarówno mężczyzn jak i kobiet stają się matowe i kruche, 
- powstają zmarszczki, 
- rany znajdujące się na ciele goją się wolniej. 



Palenie papierosów a ciąża 

• Palenie zwiększa ryzyko martwej ciąży. 

• Palenie naraża ciążę na liczne komplikacje, w tym poronienia, przedwczesny 
poród, łożysko przodujące, odklejanie się łożyska i inne. 

• Palenie w ciąży i po urodzeniu dziecka (to dotyczy też reszty domowników) 
zwiększa  ryzyko tzw. śmierci łóżeczkowej u dziecka. 

• Łożysko kobiety palącej nie dostarcza dziecku odpowiedniej ilości tlenu  
(mniej aż o 25%!), niezbędnego do właściwego rozwoju i wzrostu. 



• Dzieci urodzone z „ciąży z dymkiem" są 
często mniejsze (o 200-300g) i słabsze 
od innych noworodków. 

• Dzieci te znacznie częściej cierpią na 
zaburzenia układu sercowo-
naczyniowego, oddechowego  
oraz przemiany materii. 

• Dzieci palaczek narażone są na liczne 
wady wrodzone. 
 



Ile kosztuje palenie papierosów? 

63 grosze za jednego papierosa- niby niewiele, 13 zł za paczkę w ciągu 
jednego dnia - niby również żadna strata, lecz spójrzmy na to wszystko 
na większą skalę. Jeśli podczas palenia dziennie spalamy jedną paczkę 
(13 zł- ponieważ mniej więcej tyle kosztuje w zaokrągleniu najtańsza 
paczka) to w ciągu miesiąca (31 dni) tracimy 403 zł co się z tym wiąże?  
W ciągu roku (365 dni, 12 mies.) z dymem ucieka nam 4 836 zł. 



Dokonując prostego mnożenia łatwo oszacować, że w ciągu 20 lat 
ucieka nam w ten sposób 96 720 zł. 
Tylko, że warto zaznaczyć, że to nie wszystko, bo jednak papierosy 
trzeba czymś podpalać, to był tylko koszt samych papierosów, a 
doliczając kolejne około 400 zł rocznie (8 000 zł w ciągu 20 lat) za same 
zapalniczki, zapałki, popielniczki, gumy do żucia, odświeżacze do ust,  
i inne… To już razem 104 720 zł.  



 Korzyści zdrowotne rzucenia palenia 
papierosów 
1. Już po kilkudziesięciu minutach stabilizuje się tętno i ciśnienie krwi. 

2. Po ośmiu godzinach nikotynowej abstynencji spada stężenie dwutlenku węgla  
we krwi, a wzrasta stężenie tlenu, innymi słowy poprawia się krążenie krwi. 

3. Po dobie natomiast z organizmu zostaje całkowicie usunięty dwutlenek węgla  
i rozpoczyna się oczyszczanie płuc po rzuceniu palenia. 

 



• Po kolejnych dwóch dniach 
oskrzela rozluźniają się, a byłemu 
palaczowi lepiej się oddycha. 

• Po dwóch tygodniach od 
porzucenia nałogu poprawia się 
kondycja fizyczna. 

• Kolejne tygodnie przynoszą nowe 
pozytywne efekty rzucenia palenia. 
Cera odzyskuje naturalny koloryt, 
staje się bardziej nawilżona  
i elastyczna. 

• Według ekspertów po dziewięciu 
tygodniach nikotynowej 
abstynencji płuca 
zaczynają normalnie pracować,  
a w kolejnych miesiącach zwiększa 
się ich wydolność. 

 



• Po roku oczyszczania organizmu 
po rzuceniu palenia aż o połowę, 
w porównaniu z osobami 
palącymi, spada ryzyko zawału 
serca. 

• Kolejne lata przynoszą nosze 
korzyści z rzucenia palenia. 

• Po pięciu latach byli palacze są 
wyraźnie mniej narażeni na 
złośliwe nowotwory pęcherza  
i szyjki macicy. 

• Po 10 latach ryzyko zachorowania 
na raka płuc spada o połowę. 

 



• Po 15 latach ryzyko zachorowania na choroby niedokrwienne serca 
jest u byłych palaczy takie samo jak u osób niepalących!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Pamiętaj, że masz wybór i to co wybierzesz zależy tylko od Ciebie   
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