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RŪKYMO ŽALA



RŪKYMO ŽALA
SVEIKATAI

Tabako dūmuose randama per 4000 cheminių junginių, iš kurių net keli šimtai laikomi
kenksmingais sveikatai, o daugiau nei 70 iš jų yra patvirtinti kancerogenais.

Kancerogenai patenka į organizmą su dervomis ir labiausiai pakenkia lūpų, burnos ertmės,
gerklų, bronchų gleivinę, todėl ilgalaikis rūkymas sąlygoja ryklės, gerklų, stemplės, plaučių,
o taip pat ir skrandžio, kasos, kepenų ir šlapimo pūslės vėžio atsiradimą.

Dervos yra pavojingiausios cigarečių cheminės medžiagos. Jos nusėda kvėpavimo takuose
ir ilgainiui gali sukelti vėžį ir plaučių ligas. Be to, jos silpnina imuninę sistemą.





SMEGENYS

• Nikotinas yra svarbiausia tabako dūmų veiklioji medžiaga,
sąlygojanti priklausomybės atsiradimą.

• Užsirūkius nikotinas pasiekia smegenis greičiau nei per 10
sekundžių. Iš pradžių jis stimuliuoja centrinę nervų sistemą, o
vėliau ją slopina, todėl keičiasi savijauta ir elgsena, t.y. svyruoja
nuotaika, sumažėja įtampa, padidėja darbingumas.

• Rūkant siekiama išlaikyti pastovią nikotino koncentraciją ir
išvengti simptomų, susijusių su nerūkymu: nervingumo,
priešiškumo, nerimo, prislėgtos nuotaikos, sulėtėjusio širdies
susitraukimų dažnio, padidėjusio apetito.



AKYS

• Rūkant didėja rizika susirgti katarakta – taip
vadinamas akies lęšiuko sudrumstėjimas,
sukeliantis regos sutrikimus ar net apakimą.

• Rūkantiems dažniau diagnozuojama ir amžinė
geltonosios dėmės degeneracija – nepagydoma
regėjimą atimanti šviesai jautriausios tinklainės
dalies liga.



DANTYS

• Rūkančiuosius žmones dažniau kankina įvairios
burnos infekcijos ir jų dantys lengviau
pasiduoda ėduoniui.

• Dažniausia liga, su kuria susiduria rūkantys
žmonės – periodontitas.



Tai liga, kurios metu uždegimas pažeidžia dantį supančius audinius: dantenas,
periodonto raištį, cementą, alveolės kaulą.



BLOGAS BURNOS KVAPAS

• Rūkymas sukelia blogą burnos kvapą!

• Dauguma rūkančiųjų turi gana prastą uoslę,
todėl net nenutuokia apie savo burnos kvapą,
kol jiems to nepasako draugai ar artimieji.



ŠIRDIS

• Nikotinas didina širdies susitraukimų dažnį,
sutraukia kraujagysles, didina arterinį
kraujospūdį, skatina cholesterolio kaupimąsi
kraujagyslių sienelėse, didina trombocitų
agregaciją (sulipimą), todėl rūkaliams greičiau
vystosi aterosklerozė.



• Rūkančiųjų tikimybė
mirti nuo širdies ir
kraujagyslių ligų yra 1,6
karto didesnė nei
nerūkančiųjų.

• Rūkymas didina ir insulto
(smegenų infarkto) riziką.



PLAUČIAI IR
KVĖPAVIMO
SISTEMA

75 proc. visų kvėpavimo sistemos
ligų siejama su rūkymu.



• Nustatyta, kad rūkymas sukelia plaučių vėžį.

• Lėtinis bronchitas taip pat yra
neišvengiama ilgalaikio reguliaraus rūkymo
pasekmė.

• Rūkantieji dažniau serga plaučių uždegimu
ir kitomis ūmiomis kvėpavimo sistemos
ligomis.

• Rūkaliams dažniau paūmėja astma, ji
sunkiau kontroliuojama.

• Kosulys, skrepliavimas, dusulys yra nuolat
rūkalius varginantys simptomai.



ODA
• Rūkantiems anksti pradeda senti oda –

pablogėja kraujotaka, oda netenka
baltymų ir vitamino A, todėl ilgainiui
praranda elastingumą, ima sausėti ir
raukšlėtis.

• Ypač sausa ir susiraukšlėjusi oda tampa
aplink akis ir lūpas.







Ką renkiesi Tu?



KAIP MESTI RŪKYTI?



SURAŠYK SĄRAŠĄ:

• PRIEŽASTYS, kodėl noriu mesti rūkyti, kokia Tau
iš to nauda

pavyzdžiui, rodysiu gerą pavyzdį savo
bendraamžiams, sutaupysiu pinigų
nebepirkdamas cigarečių, nebekosėsiu rytais ir
pan.

• BŪDAI, kaip galėtum nugalėti tave galimai
užplūsiantį troškimą užsirūkyti.

SĄRAŠĄ VISUOMET TURĖK PO RANKA, NES JIS
PADĖS TAU IŠLIKTI MOTYVUOTAM, SUTEIKS
STIPRYBĖS.



Kaip ištverti pirmąsias dienas be
cigaretės?

• jeigu vos atsibudę ryte esate įpratę iš karto parūkyti, vietoje to verčiau

• eikitės į dušą;

• jeigu mėgstate rūkyti gerdami kavą arba arbatą, vietoje jų gerkite pieną,

• vandenį arba kokį nors gaivųjį gėrimą (kuriame nėra daug cukraus);

• jeigu mėgstate rūkyti kalbėdamiesi telefonu, perkelkite peleninę į kitą vietą;

• jeigu mėgstate parūkyti pavalgę, pamėginkite po valgio išsivalyti dantis arba pakramtyti becukrės
kramtomosios gumos;

• bandant mesti rūkyti gali būti sunku, jeigu bendraujate su kitais rūkančiaisiais, todėl pirmosiomis savaitėmis
reikėtų tokių situacijų vengti.


