


Historia Światowego Dnia Rzucania Palenia

Każdego roku w trzeci czwartek listopada przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia. Pomysł

obchodów narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który

w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów.

W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia.

Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek

listopada za Dzień Rzucania Palenia.



Palenie tytoniu, palenie e – papierosów, bierne wdychanie dymu tytoniowego, stanowią od lat najważniejszy 

problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny w Polsce i na świecie.



Mechanizm uzależnienia

Nikotyna zawarta w dymie papierosowym jest substancją psychoaktywną, więc uzależnia.

Nałogowy palacz po 20 – 30 minutach od zakończenia palenia zaczyna odczuwać głód nikotyny

(nieodparta chęć sięgania po substancję), gdyż jej stężenie we krwi spadło.



Zdrowotne skutki palenia tytoniu

Skutki tego nałogu są powszechnie znane:

- wzrost ciśnienia krwi,

- zwiększona liczba uderzeń serca,

- cera nikotynowa,

- uszkodzenie układu krążenia,

- nowotwory (płuc, oskrzeli, przełyku, krtani),

- problemy z koncentracją i nauką,

- mniejsza wydolność organizmu.

Papierosy zabijają powoli. Skutki przez wiele lat są nieodczuwane, ale kiedy

się pojawią – zwykle jest za późno i kończą się śmiercią.



Choroby odtytoniowe obejmują 15 nowotworów oraz kilkadziesiąt chorób układu krążenia,

układu oddechowego i innych narządów.

Około 90 % chorych na raka płuc to palacze.

W ciągu 20 lat palenia płuca człowieka przepuszczają ok. 2 kg smoły. Ma ona silne właściwości

rakotwórcze.



E – papierosy

Niesłusznie uważa się, że e- papierosy są mniej szkodliwe, bo zawierają tylko nikotynę i parę wodną

i pomagają rzucić palenie tradycyjnych papierosów ( poza tym stały się modnym gadżetem).

Tymczasem zawartość nikotyny w niektórych e – papierosach jest bardzo wysoka, co może

powodować u nastolatków szybki rozwój uzależnienia.



Skutki społeczne i ekonomiczne

Palenie tytoniu zabiło ok. 100 mln ludzi w XX wieku.

W Polsce co roku 70 tys. mieszkańców umiera z powodu palenia tytoniu. Ma to wpływ na:

- ogromne nakłady na leczenie osób z chorobami odtytoniowymi

- zubożenie budżetu domowego związane z kupowaniem używki,

- niezdolność do pracy,

-wypłacanie rent, ubezpieczeń z tytułu śmierci osób uzależnionych,

-pożary (zaprószenie ognia przez palące się papierosy)



Postawy Polaków wobec palenia tytoniu

Badania przeprowadzone przez KANTAR Polska (2019), na zlecenie GIS, wskazują na 

tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy – z 31 % w 2011 roku do 21% w 2019 

roku oraz na wzrost odsetek osób, które nigdy nie paliły.

Ponadto, w 2019 roku zauważalny jest spadek odsetek osób, które próbowały rzucić 

palenie – różnica 7 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z 2017roku (16% 

wobec 23%).

Mimo to (KANTAR Polska 2019):

- prawie ¼  społeczeństwa nałogowo pali papierosy ( czyli ok. 9 mln ludzi),

- 34 % Polaków mówi, że w ich domach pali się tytoń,

- 8 % palących Polaków przyznaje, że czasem pali w obecności dzieci.



Co możemy zyskać rzucając palenie tytoniu?

- najlepiej  nie zaczynać palić!

- palenie tytoniu można rzucić w każdym wieku,

- wraz ze zgaszeniem ostatniego papierosa rozpoczyna się proces  oczyszczania i regenerowania organizmu,

- jeśli zawodzi silna wola można zwrócić się o pomoc do specjalistów  (Fanpage ,,Fajki na bok”),

- życie wolne od nałogu,

- poprawa kondycji fizycznej,

- oszczędności w kieszeni.



Rzuć palenie zanim 

będzie za późno



W tym dniu 19 listopada -Światowym Dniu Rzucania Palenia, wszystkie osoby palące powinny zastanowić

się nad najważniejszą wartością jaką jest zdrowie własne i innych oraz podjąć próbę rzucenia palenia.

Życie bez nałogów jest życiem wolnym!


