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PORADN I K DLA ROD Z ICÓW

WP?YW PALENIA PAPIEROSÓW PRZEZ 
RODZICÓW 

Czy pozwoli?aby? dziecku zapali? papierosa? 
Na pewno nie. A pozwalasz, by palili przy nim inni? 

Codziennie w Polsce zaczyna pali? oko?o 500 
nieletnich ch?opców i dziewcz?t. Cho? wielu ludzi 
uwa?a, ?e zapali? to przyjemno??, koszty 
uzale?nienia s? o wiele wy?sze ni? korzy?ci. Na?óg 
ten doszcz?tnie niszczy zdrowie, jak ka?dy - 
utrudnia spo?eczne funkcjonowanie, no i skutecznie 
opró?nia kieszenie. W ci?gu jednego roku osoba 
pal?ca jedn? paczk? papierosów ze ?redniej pó?ki 
cenowej wydaje 5840 z?. Kiedy to sobie uzmys?owi, 
mo?e od razu podj?? decyzj?, by przeznaczy? te 

bez wsparcia rodziców, szko?y i pracowników 
ochrony zdrowia. Jednak najwi?kszy wp?yw na 
kszta?towanie osobowo?ci oraz sposobu 
post?powania dziecka ma rodzina i to w?a?nie 
w rodzinie powinny by? realizowane podstawowe 
dzia?ania profilaktyczne.  Rozmawia?, rozmawia? i 
jeszcze raz rozmawia? i to nie dopiero wtedy, gdy 
przy?apiemy nasze dziecko z papierosem w ustach, 
ale du?o wcze?niej ? gdy problemu jeszcze nie ma. 
Istotne jest, aby powiedzie? dziecku, jak wa?ne jest, 
aby ono prowadzi?o zdrowy tryb ?ycia. War to tak?e 
przyzna? si? do swoich s?abo?ci i nieudanych prób 
rzucania palenia. Dobrze jest równie? podkre?li?, ?e 
zale?y nam na tym, aby dziecko nie musia?o zmaga? 
si? z takimi problemami, z jakimi walcz? pal?cy 
doro?li. 

Dzia?ania maj?ce na celu ochron? dzieci 
przed zgubnymi skutkami na?ogu nikotynowego s? 
wyzwaniem dla rodziców i ich opiekunów. Nale?y 
wykorzysta? ka?d? okazj? do kszta?towania 
prawid?owej postawy m?odych ludzi ukierunkowanej 
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na zdrowy styl ?ycia. 



wobec na?ogowych zachowa? w?asnego potomstwa. 

Czy tego chcemy, czy nie - dziecko uczy si? 
g?ównie dzi?ki temu, co widzi, a nie dzi?ki temu, co 
s?yszy. Zatem je?li pomi?dzy naszymi s?owami a 
zachowaniem jest rozbie?no?? ? wi?ksz? wag? nasze 
pociechy b?d? przywi?zywa?y do tego, co widz?. 
Pal?cy ojciec czy matka, którzy daj? swojemu dziecku 
'kazanie' na temat szkodliwo?ci palenia, mo?e spotka? 
si? z lekcewa?eniem ze strony nastolatka. 

Oprócz szkodliwo?ci dla zdrowia dzieci 
palenia czynnego, trzeba pami?ta? o równie 
szkodliwym wp?ywie na organizm palenia biernego. 
Nie ryzykuj! Dziecko nie powinno mie? w ogóle 
kontaktu z dymem papierosowym. Jest bardziej 
wra?liwe na dzia?anie zawar tych w dymie trucizn 
ni? doros?y. Szacunkowo w Polsce oko?o 3 mln dzieci 
to bierni palacze. Boczny strumie? dymu tytoniowego 
zawiera 35 razy wi?cej dwutlenku w?gla i 4 razy 
wi?cej nikotyny ni? dym wdychany przez aktywnych 
palaczy. Zawiera on równie? wiele substancji 
alergizuj?cych, powoduj?cych ?zawienie oczu, kaszel, 
nawracaj?ce infekcje dróg oddechowych. Bierne 
palenie powoduje niemal takie same skutki 
zdrowotne jak palenie aktywne. 

Co mo?na zatem zrobi?? 

Skutecznej profilaktyki nie sposób realizowa? 

pieni?dze na co? innego, a tym samym po?egna? si? 
z  paleniem. 

Dziecko, którego rodzice pal? przy nim w 
domu, bez w?tpienia staje si? biernym palaczem. 
Skutkiem jest nie tylko obni?ona odporno??, 
pojawienie si? dolegliwo?ci ze strony uk?adu 
oddechowego. Wdychana nikotyna wp?ywa tak?e na 
obni?enie poziomu zdolno?ci poznawczych u dzieci i 
m?odzie?y. Poza tym, palenie przez osoby doros?e z 
otoczenia dziecka wp?ywa na kszta?towanie si? 
postaw i zachowa? wobec substancji uzale?niaj?cych 
u dzieci w przysz?o?ci. Rodzice, którzy sami pal?, 
zw?aszcza przy dzieciach w domu, trac? 
wiarygodno??. Trudno ?ywi? oczekiwanie, ?e dziecko 
nie b?dzie pali?o papierosów, skoro jego matka czy 
ojciec lub te? oboje wychowuj? je w atmosferze 
przyzwolenia. Ojciec, który jest autorytetem i wzorem 
dla syna mo?e wyrobi? w swoim dziecku nawyk 
palenia. Podobnie - matka w stosunku do swojej 
córki. Obserwacja rodziców-palaczy wp?ywa na 
postaw? dziecka, które uczy si? poprzez 
modelowanie. Jest ono bardziej sk?onne do si?gania 
po papierosy du?o wcze?niej ni? jego rówie?nicy i 
?atwiej uzale?nia si? od nikotyny. Badania 
jednoznacznie wskazuj?, ?e prawdopodobie?stwo 
palenia tytoniu wzrasta wtedy, gdy pal? sami rodzice 
lub starsze rodze?stwo, jak równie? wtedy, gdy 
postawa doros?ych wskazuje na przejawy tolerancji 


