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Bez Papierosa

 

PALENIE JEST SZKODLIWE,
NIEZALEŻNIE OD METODY

DOSTARCZANIA NIKOTYNY!

Profilaktyka antytytoniowa w SP 382 w Warszawie



Papierosy 
i

e-papierosy 

Zwiększają ryzyko popadnięcia 

osłabiają kondycję fizyczną;

uzależniają,

szkodzą drogom oddechowym,

dym wydzielający się z papierosów

tradycyjnych oraz e-papierosów jest

szkodliwy dla ludzi w Twoim

otoczeniu.

w groźne choroby, np. raka;

NAWET NAJMNIEJSZE SPOŻYCIE
TYTONIU STANOWI ZAGROŻENIE DLA

TWOJEGO ZDROWIA!



Zagrożenia dla
zdrowia:

ZBYT WIELE JEST DO STRACENIA, 
ZA JEDEN "DYMEK"!

układ oddechowy: podrażnienie górnych 

układ immulogiczny: indukcja stanu zapalnego 

ośrodkowy układ nerwowy: zmiany

behawioralne, upośledzenie pomięci, skurcze 

pozostałe układy: podrażnienia oczu, kontaktowe

zapalenie skóry i oparzenia, nudności i wymioty,

podrażnienie błony śluzowej gardło i jamy ustnej.

i dolnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli,

kaszel, zamiany rozejmowe w płucach;

w drogach oddechowych, zmniejszenie

wydajności układu odpornościowego, zwiększone

ryzyko wystąpienia zapalenia płuc;

i drżenie mięśni;



Korzyści wynikające 
z zaniechania palenia

widoczne są niemal
natychmiast:

 
 

NIE SPAL SIĘ NA STARCIE
FILM FUNDACJI AFLOFARM

w ciągu 20 minut zmniejsza się tętno i ciśnienie

krwi,

w ciągu 12 godzin stężenie tlenku węgla we krwi
spada do normalnego poziomu,
w ciągu 2-12 tygodni poprawia się krążenie i praca
płuc,
rok po zaprzestaniu palenia ryzyko choroby
wieńcowej jest o połowę niższe niż u osób palących,
okresie 5-15 lat od zaniechania palenia ryzyko udaru
mózgu zmniejsza się do poziomu występującego
wśród osób niepalących,
piętnaście lat po zaprzestaniu palenia ryzyko rozwoju
choroby wieńcowej jest takie jak u osób, które nigdy
nie paliły.

https://www.youtube.com/watch?v=bXlUbaKfyzI


Gdzie szukać
pomocy 

NIE BÓJ SIĘ PROSIĆ O POMOC!

116 111
Telefon zaufania dla

dzieci i młodzieży
Kiedy nie wiesz, jak reagować, gdy ktoś namawia Cię

do palenia lub czujesz potrzebę kontaktu z kimś innym
niż rodzice, znajomi, czy nauczyciele, śmiało możesz

skorzytać z pomocy specjalistów pod powyższym
numerem. 

Link do strony

801 108 108
Telefoniczna Poradnia

Pomocy Palącym
Poradnia jest ogólnopolską specjalistyczną placówką

świadczącą poradnictwo przez telefon dla osób,
których dotyczy problem uzależnienia od tytoniu.

TPPP pełnieni funkcję telefonu zaufania i wsparcia dla
osób o różnych stopniach motywacji 

do rzucenia palenia. 
Link do strony

https://116111.pl/problemy/papierosy,cid,17
https://www.pib-nio.pl/profilaktyka-i-badania-przesiewowe/poradnia-pomocy-palacym/

