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KAIP RŪKYMAS ŽALOJA MANE?

Retas rūkorius žino, kiek 
gyvenimo džiaugsmų jam ir jo 
artimiesiems užgožia tabako 
dūmų smarvė.



Kodėl rūkymas žudo?

 Vienoje cigaretėje yra apie 4000 
cheminių medžiagų. Kai kurios iš jų 
yra mums puikiai žinomos ir 
naudojamos buityje.

 Pavyzdžiui:
 Acetonas – nagų lako valiklis. dažų 

skiediklis 
 Amoniakas – tualeto valiklis 
 Vandenilio cianidas – nuodai 
 Kadmis – automobilių akumuliatorių 

skystis 
 DDT- insekticidas 



Naftalinas – atbaido kandis 

Nikotinas – narkotinė medžiaga, 

veikianti smegenis 

Stearino rūgštis – naudojama 

žvakėms 

Tolvenas – pramoninis tirpiklis 

Fenolis- dezinfekuojanti medžiaga 

Formalinas – laboratoriniam organų 

konservavimui

Metanolis – raketų kuras



Kūno dalys, kurias 

labiausiai

pažeidžia tabakas.



Akys: 

♦ Dirginimas, ašarojimas, 
dažnesnis mirksėjimas.

Oda: 

♦Atsiranda raukšlės;

♦ Ankstyvas odos senėjimas.



♦ Sutrinka kraujo cirkuliacija(šalti
pirštai);

♦ Periferinės kraujagyslių ligos;

♦ Pirštai sutepti tabako derva.

Rankos



o ♦ Periferinės kraujagyslių ligos;

♦ Skausmas kojose;

♦ Gangrena.

Kojos ir pėdos



Kaulai: 

 Vystosi osteoporozė, todėl

 dažnesni kaulų lūžimai.

Širdis:

♦ Raumens ir arterijų pažeidimas;

♦ Širdies priepuoliai.



Stemplės vėžys.

Pilvas. 

♦ Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos 
opos;

♦ Skrandžio, kasos, gaubtinės 
žarnos vėžys;





Nosis: 
 ♦Mažesnis jautrumas kvapams.

Dantys :

 ♦ Spalvos pasikeitimas ir dėmėtumas;
 ♦ Formuojasi dantų akmenys;
 ♦ Krenta dantys;
 ♦ Vystosi dantenų ligos (gingivitai).



Rūkančiojo dantys



 ♦ Gali vystytis lupų, burnos, ryklės, gerklų vėžys;

o ♦ Gerklės skausmas ir uždegimas;

 ♦ Sumažėjęs skonio jutimas;

o ♦ Nemalonus kvapas iš burnos.

Burna ir gerklė 



♦ Insultas;

♦ Pakinta smegenų cheminės 
savybės;

♦ Nerimas dėl rūkymo keliamos 
žalos;

♦ Vystosi pripratimas

Galvos smegenys. 



Kvėpavimo sistema:

♦ Plaučių vėžys.

♦ Kosulys, skrepliavimas bei 
dusulys (ypač po fizinio krūvio).

♦ Plaučių uždegimas.

♦ Gali susirgti lėtine obstrukcine 
plaučių liga, emfizema, astma.





Kepenys, inkstai ir šlapimo pūslė:

o ♦ Cirozė ir vėžys.

o ♦ Gali išsivystyti inkstų ar šlapimo 
pūslės vėžys.



Vyro lytinė sistema:

 ♦ Pažeidžia spermatozoidus, 
sumažėja jų judrumas ir skaičius;

♦ Nevaisingumas;

♦ Sumažėjęs lytinis pajėgumas

(impotencija).



Moters lytinė sistema.

o ♦ Menstruacinio ciklo   sutrikimai;

o ♦ Ankstyvesnė menopauzė;

o ♦ Gimdos kaklelio vėžys;

o ♦ Nevaisingumas.



Kaip mesti rūkyti?



Keletas patarimų tiems, kurie norėtų 

palengva atsikratyti rūkymo. 

 · Pirkite tik po vieną pakelį cigarečių.

 · Kai išsitraukiate cigaretę, tuojau paslėpkite 
pakelį.

 ·Nelaikykite cigarečių darbo vietoje, ant rašomojo 
stalo.

 ·Nerūkykite cigarečių, kuriomis Jus vaišina.

 ·Nesinešiokite degtukų nei žiebtuvėlio.

 ·Surūkę cigaretę išvalykite peleninę.

 ·Pirmą cigaretę užsirūkykite tik pavalgę.



 Nepirkite cigarečių bloko.

 Nerūkykite namie.

 Nerūkykite gamtoje.

 Nesurūkę vieno pakelio, nepirkite kito.

 Nerūkykite per šventes.

 Nerūkykite, kai rūko kiti.



 Nerūkykite daugiau nei vienos cigaretės per valandą.

 Pirkdami pakelį cigarečių, užsirašykite jo kainą, kad 
savaitės pabaigoje ir mėnesio pabaigoje galėtumėte

apskaičiuoti, kiek galėjote sutaupyti, jei nebūtumėte       
pirkę.

 Užuot užsirūkę, atlikite keletą nesudėtingų pratimų.

 Lapelyje susirašykite motyvus, kodėl norite mesti 
rūkyti, ir skaitykite vakarais prieš miegą.

o Kasdien surūkykite viena cigarete mažiau.



Laikas, praėjęs po metimo rūkyti ir 

organizmo funkcijų pokyčiai:

 20 minučių Sunormalėja arterinis

 kraujospūdis ir pulsas.

 8 valandos

 Sunormalėja kraujo

 įsotinimas deguonimi, pradeda

 mažėti širdies priepuolio tikimybė.



 24 valandos Anglies monoksidas 
(CO)

 pašalinamas iš organizmo.

 48 valandos

 Nikotinas pašalinamas iš

 organizmo, pagerėja skonis ir uoslė.



 72 valandos

 Pagerėja kvėpavimas,

 padidėja energijos kiekis.

 2-12 savaičių Pagerėja kraujo

 cirkuliavimas.

 3-9 mėnesiai Sumažėja kosulys, 
dusulys,

 švokštimas.



5 metai 

Du kartus sumažėja širdies

priepuolio tikimybė.

10 metų

Du kartus sumažėja plaučių

vėžio tikimybė, širdies priepuolio

tikimybė prilygsta nerūkančio žmogaus

širdies priepuolio tikimybei



ELEKTRONINĖS CIGARETĖS







Elektronines cigaretes 2003 m. išrado kinų farmacininkas Hon Lik,[5] kurio 

tėvas mirė nuo plaučių vėžio dėl rūkymo. 

Jis sugalvojo kaitinti nikotino ir propilenglikolio tirpalą, sukuriant garus, 

kuriuos galima įkvėpti ir taip tiekti nikotiną į kraują per plaučius. Šis 

išradimas padėjo sukurti elektronines cigaretes.

Prietaisas pirmą kartą pasirodė rinkoje 2004 m. Kinijoje kaip priemonė 

pakeičianti įprastas tabako cigaretes.

2006 m. pradėtos naudoti Jungtinėje Karalystėje bei JAV.

Truputis istorijos...

https://lt.wikipedia.org/wiki/2003
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kinai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektronin%C4%97_cigaret%C4%97#cite_note-casaa_hist-5
https://lt.wikipedia.org/wiki/Plau%C4%8Di%C5%B3_v%C4%97%C5%BEys
https://lt.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABkymas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nikotinas
https://lt.wikipedia.org/wiki/2004
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kinija
https://lt.wikipedia.org/wiki/2006
https://lt.wikipedia.org/wiki/UK
https://lt.wikipedia.org/wiki/JAV


Elektroninių cigarečių gamintojai, didindami savo 
produkto patrauklumą, sukūrė ne vieną mitą. 
Sužinokite, kaip yra iš tiesų?

MITAS 1.El. cigaretės nekelia pavojaus sveikatai.

Faktas: El. cigarečių skystyje randama kenksmingų 
medžiagų, pvz., sidabro, geležies, aliuminio, silikato, alavo, 
chromo bei nikelio dalelių. 

Tyrimai atskleidžia, kad el. cigarečių vartotojai 
skundžiasi net 12 organų sistemų sutrikimų 
simptomais:

• pakilusiu kraujospūdžiu,
• galvos skausmu ir svaigimu, 
• nemiga, 
• nerimu, 
• drebuliu,



• nuovargiu, 
• burnos ir gerklės gleivinės sudirginimu, 
• krūtinės skausmais ir spaudimu, 
• sausu kosuliu, pasunkėjusiu kvėpavimu, 
• čiauduliu, 
• raumenų ir sąnarių skausmu, 
• sutrikusiu virškinimu,
• išsausėjusia oda ir dar begale kitų nemalonių 

simptomų, kurie nors ir būti ne ryškūs, bet įspėja apie 
galimus rimtesnius sveikatos sutrikimus.

• El. cigarečių skystyje yra nikotino, kuris sukelia 
priklausomybę



MITAS 2. Vaikams galima vartoti el. cigaretes.

Faktas: Pasaulio sveikatos organizacija skatina uždrausti 
el. cigarečių pardavimą nepilnamečiams. Lietuvos 
Respublikoje draudžiama vartoti, parduoti, nupirkti ar 
kitaip perduoti el. cigaretes asmenims iki 18 metų.



MITAS 3. Vartoti el. cigaretes saugu.

Faktas:  Su el. cigarečių vartojimu yra siejami įvairūs 
nelaimingi atsitikimai. 
Jei įtraukiama per stipriai, į burną gali patekti skysčio, 

kuriame esantis nikotinas gali būti netyčia nuryjamas ar 
rezorbuotis per burnos gleivinę. Tai gali sukelti 
apsinuodijimo simptomus. 

Pildant ar keičiant el. cigaretės kasetes, skystis gali 
išsilieti ant rankų. Skystyje yra nikotino, jis taip pat  
rezorbuojasi per odą. 

Yra pasitaikę atvejų, kai rūkoma el. cigaretė sprogo ir 
rimtai sužalojo veidą ir kitas kūno dalis.



MITAS 4.Tabako kompanijos susimokė prieš el. 
cigaretes.

Faktas: El. cigarečių paklausai nuolat augant, didžiosios 
tabako kompanijos taip pat pradėjo gaminti el. cigaretes, 
nes jas vertina ne kaip grėsmę savo produkcijai, o kaip 
naują galimybę gamybai. 

Tabako kompanijos, kurios investuoja į el. cigarečių 
verslą, remia ir kai kuriuos mokslinius tyrimus, 
vertinančius el. cigarečių veiksmingumą. 
Neretai tabako kompanijos, siekdamos išstumti iš rinkos 

smulkesnius el. cigarečių gamintojus, savo gamybos el. 
cigaretes pristato kaip kokybiškesnes ir saugesnes nei 
kitų kompanijų.



MITAS 5. El. cigaretės nesukelia priklausomybės.

Faktas: El. cigarečių skystyje yra nikotino, kuris sukelia 
priklausomybę. Nikotino kiekis el. cigaretėse labai skirtingas 
(gali svyruoti nuo 0 iki 48 mg viename mililitre skysčio). 

Cheminės analizės metodu išmatuotas nikotino kiekis dažnai 
nesutampa su kiekiu, nurodytu ant pakuotės, gali skirtis net 
iki 20 proc. ir daugiau, o gaminiuose be „nikotino“ jis irgi 
aptinkamas.



MITAS 6. El. cigaretės nepavojingos aplinkiniams.

Faktas: El. cigarečių reklamose dažnai teigiama, kad jas 
vartoti galima bet kur, nekeliant pavojaus aplinkinių 
sveikatai ir išvengiant jų nepasitenkinimo. 
Vis dėlto, el. cigarečių garuose, patenkančiuose į aplinką, 

aptinkama nikotino, sunkiųjų metalų dalelių ir kitų 
kenksmingų medžiagų, galinčių pakenkti plaučiams. 
Lietuvos Respublikoje draudžiama el. cigaretes vartoti 

uždarose patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti 
kvėpuoti dūmais užterštu oru.



MITAS 7. El. cigaretes galima rūkyti be paliovos.

Faktas: El. cigarečių skystyje yra nikotino, sukeliančio 
priklausomybę ir pasižyminčio neigiamu pašaliniu poveikiu. 

Ant el. cigaretės pakuotės nurodytas nikotino kiekis neretai 
skiriasi nuo realaus kiekio, todėl gali padidėti nikotino 
perdozavimo rizika. 
Nikotino perdozavimas gali sukelti pykinimą, vėmimą, 

širdies ritmo pokyčius, galvos svaigimą ar nuovargį.



MITAS 8. El. cigaretės – puiki pagalba metantiems 
rūkyti.

Faktas: El. cigarečių pardavėjai dažnai apibūdina jas kaip 
priemonę, padedančią rūkantiesiems atsisakyti 
priklausomybės nuo tabako gaminių.
Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, nėra atlikta 
jokių patikimų tyrimų, įrodančių, kad el. cigaretės yra 
saugi ir efektyvi pagalbos metantiems rūkyti priemonė. 
Lietuvos rinkai pateikiamų el. cigarečių ir pildomųjų 

talpyklų vienetiniuose pakeliuose ar bet kokioje išorinėje 
pakuotėje neturi būti jokių elementų ar požymių, kurie 
skatintų pirkti šiuos gaminius ar juos vartoti sudarant 
klaidingą įspūdį apie jų poveikį sveikatai, kad gaminys yra 
mažiau kenksmingas negu kiti arba turi gydomųjų savybių 
ar daro kitokį teigiamą poveikį sveikatai



Skysčių sudėtis:

Nikotinas. Skirtingų gamintojų elektroninių cigarečių 
užpilduose naudojama nikotino koncentracija svyruoja nuo 0 
iki 34 mg/ml.       Lietuvos Respublikos Tabako, tabako 
gaminių ir su jais susijusių gaminių įstatymas nurodo, kad 
pateikiamų rinkai elektroninių cigarečių pildyklėse nikotino 
turinčiame skystyje nikotino turi būti ne daugiau kaip 20 
miligramų viename mililitre skysčio. 
Be to, rūkant tą pačią elektroninę cigaretę, įkvepiamuose 

dūmuose nikotino kiekis gali smarkiai svyruoti ir kaskart būti 
vis kitoks.
.



Propilenglikolis ir glicerolis. Propilenglikolis arba 
glicerolis yra pagrindinis elektroninio skysčio komponentas. 
Kai kuriuose produktuose gali būti naudojamas 
etilenglikolis.

Kvapiosios medžiagos. Elektroninės cigaretės gali būti 
parduodamos su kvapiosiomis medžiagomis. Prekyboje yra 
daugiau kaip 7 000 aromatų, suteikiančių įvairių saldainių, 
vaisių, alkoholinių gėrimų kvapą ar skonį.

Kiti komponentai. Skysčiuose ir jų garuose aptinkami 
įvairūs metalai: alavas, švinas, nikelis ir chromas. Taip pat 
randami tabakui specifiniai nitrozaminai, ketonai, metalai, 
lakūs organiniai junginiai, fenolio junginiai



Vis dar nėra aiškios ilgalaikio elektroninių cigarečių 
vartojimo pasekmės sveikatai, bet trumpalaikio jų 
rūkymo poveikio tyrimų rezultatai jau įspėja apie 
galimas grėsmes. 

Svarbu suprasti, kad elektroninių cigarečių sudėtyje 
esantis nikotinas sukelia priklausomybę.

Vartojant elektronines cigaretes išlieka nikotino 
perdozavimo rizika, nes dažnai jos vartojamos 
netinkamai.      

Todėl vienintelis asmens sveikatai naudingas 
pasirinkimas yra iš viso nerūkyti.



Rūkoriai vidutiniškai praranda 14 savo 
gyvenimo metų



PADĖK DRAUGUI KOL NE VĖLU!!!


