
MADA, PRIKLAUSOMYBö, 
SILPNYBö... 

Mada yra tai, kas vienaip ar kitaip 
reguliuoja žmonių elgesį. Dauguma 
paauglių į klausimą apie rūkymą 
atsako:,,Tai yra madinga!“ 

Jie rūko norėdami išsiskirti iš savo 
bendraamžių, atrodyti vyresni. Merginos 
pradeda rūkyti norėdamos lygiųn teisių su 
berniukais, sekdamos madą, o gal siekia taip 
parodyti savo nepriklausomumą, 
nepažeidžiamumą bei ,,kietumą“ ar nori 
susirasti draugų... 

 
Esi laisva asmenyb÷, galinti 

padiktuoti savąją ir dar 
galingesnę madą – nerūkyk ir 
skatink tai daryti kitus! 

 
Silpnybė.  Dauguma rūkančiųjų 

mano, kad kada tik panorės, tai ir nustos 
rūkę...bet tam dar neatėjo laikas. Jie rūkymą 
laiko normaliu, nežalingu. Kai pagaliau 
paradeda galvoti, kad reikia mesti rūkyti, 
taipradeda atidėlioti terminus... Tai jau 
silpnybė, todėl reikia artimųjų palaikymo ir 
tikro suvokimo apie rūkymo žalą. Daugelis 
rūkyti pradeda dėl nesugebėjimo pasakyti 
,,ne“, o tu pabandyk parodyti, kad turi savo 
nuomonę. 

 

Rūkymas – silpnyb÷... 
Tu – žmogus, užsiaugink 
savyje sparnus. 

 
Ir kilk iš silpnyb÷s liūno! 

 
 

Priklausomybė. Žmonės rūko 
norėdami geriau jaustis, nes rūkymas 
sukelia atsipalaidavimą, pasitikėjimą 
savimi, sugebėjimą ,,susitvarkyti” su savo 
problemomis. Jis, kaip ir kiti narkotikai, 
suteikia tik laikiną nuotaikos pakilimą, o 
vėliau atsiranda kitos dozės poreikis. 

Pripratimas prie rūkymo priklauso 
nuo tabake esančio nikotino. Nikotinas 
dalyvauja nervinių ląstelių medžiagų 
apykaitoje ir ilgainiui pažeidžia jas taip, kad 
nervų sistema nebegali normaliai 
funkcionuoti be nikotino, ir organizmas 
pradeda reguliariai jo reikalauti. Išsivysto 
priklausomybė nuonikotino. Priklausomybė 
yra psichologinė ir fizinė. Psichologinė – tai 
įprotis. Fizinė – rūkant sukeliamas staigus ir 
gausus dopanino išsiskyrimas, leidžiantis 
patirti malonumą. 

Taigi rūkymas prasidedamados ir  
,,kietumo” ieškojimu, o baigiasi žalingu 
įpročiu, priklausomybe, kurios labia sunku 
atsisakyti. 
 

 
 
 

ŽALA 
        Rūkymas – priklausomybė nuo 
nikotino, sukelianti organizmo užteršimą. 
Rūkant į organizmą įleidžiama labai stipriai 
veikiančių nuodų. Cigarečių dūmuose yra 
per 4000 cheminių medžiagų. Net 40 iš jų, 
tai vėžį sukeliantys junginiai. 
        Rūkymas labai kenksmingas 
pašaliniams žmonėms, nes dūmai, kuriuos 
jie įkvėpia, turi 35 kartus daugiau CO2 ir 4 
kartus daugiau nikotino negu įkvėpiami 
pačio rūkančiojo. Juose taip pat yra 
sukeliančių alergiją, akių ašarojimą, kosulį, 
astmą medžiagų. 
         Cigaretės kasmet nužudo 4 mln. 
žmonių. Kas 10 s pasaulyje dėl rūkymo 
sukeltos ligos miršta žmogus! 
         Rūkymas ne tik kenkia sveikatai, bet 
taip pat pablogina odos išvaizdą, lėtina 
žaizdų gijimą, ant dantų atsiranda geltonų 
nuosėdų. Rūkantys žmonės dažnai kalba 
apie raminamąjį cigarečių poveikį, tačiau 
tyrimai rodo, kad rūkantiesiems ypač 
būdingi psichinių reakcijų lėtumas, 
nervingumas, sunkumas susikaupti, 
nuovargis. 
         Rūkymas nulemia net 25% širdies ir 
kraujagyslių, 30% vėžinių ir 75% 
kvėpavimo sistemos ligų ir laikomas 
svarbiausiu šių ligų rizikos veiksniu. 
         Rūkymas – tai didžiulė problema. 
Rūko vis daugiau ir vis jaunesnių žmonių. 
Tyrimai rodo, kad rūkyti pradeda jau 
aštuonmečiai. Nustatyta, kad rūkantys 
mokiniai pasiekia prastesnius rezultatus, yra 
išsiblaškę, labiau nervingi, nepaklusnūs. 
 

 
 



Gyvename naujovių, vilčių ir 
nusivylimų amžiuje. Kasdien patiriame 
daugybę veiksnių, kurie ne tik sekina, bet ir 
kelia didelę grėsmę mūsų sveikatai. 

Rūkymas – vienas iš sveikatą 
žalojančių įpročių. Tai labiausiai paplitusi 
narkomanijos rūšis. 

Pasaulinės sveikatos organizacijos 
duomenimis 1/3 pasaulio žmonių rūko, apie 
47% vyrų ir apie 12% moterų. 

 

 
 

Ar žinote, kad... 
 

• Tabakas nužudo daugiau žmonių, nei jų 
žūva nuo narkotikų, auto įvykių, 
savižudybių ir streso kartu. 

• Kiekvienoje cigaretėje yra 15 žinomų 
vėžį sukeliančių medžiagų. 

• Žmogaus, kas dieną surūkančio po 
pakelį cigarečių, plaučiuose per metus 
susikaupia 1 l dervų. 

• Surūkyta cigaretė per dieną sutrumpina 
rūkančiojo gyvenimą 11 minučių. 

• 1 lašo nikotino pakanka nunuodyti 
trejetui suaugusių arklių. 

• 1 valanda, praleista prirūkytoje 
patalpoje, prilygsta surūkytai cigaretei. 

 
 

 
Sunku kv÷puoti? 
Rytais kosti? 
Sušlubavo širdis? 
Turi problemų? 
 
Vadinasi esi vienas iš 

11000 mirštančių per dieną nuo 
rūkymo sukeltų ligų! 

 
IŠMOK IŠSILAISVINTI! 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Lankstinuk ą ruošė: 
Kauno r. Kulautuvos 

Pagrindinės mokyklos 
9 klasės mokiniai 

 

 

 

Rūkymas... 
Kas tai? 

 

 

Mada...  
Silpnyb÷...  

Priklausomyb÷... 
Žala ! 

 
 


