
 Uwaga Rodzice!   Moda na e-papierosy 

 

 

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, 

dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć 

młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący przed 

sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. 

Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości. 

Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali                       

e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo jak tradycyjne 

papierosy uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie. 

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego 

młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć 

młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ich przed 

sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. 

Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości. 

Istnieją również dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą 

częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć 

płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych. Ważna jest zatem wiedza 

na temat zagrożeń związanych z e-papierosami. 

Wszystkie e-papierosy mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta 

pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych 

papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może 

powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia. 



E-papieros to urządzenie, które coraz częściej jest wykorzystywane do zażywania 

substancji psychoaktywnych. Skala tego zjawiska nie została dostatecznie poznana,  

z uwagi na ograniczenia metodologiczne dostępnych metod badawczych. Internet 

stanowi główne źródło wymiany informacji i doświadczeń na temat możliwości użycia 

e-papierosa w połączeniu z substancjami psychoaktywnymi. 

Fora internetowe i grupy dyskusyjne to źródło handlu płynów do e-papierosa 

zawierających nielegalne substancje psychoaktywne, których użycie może skutkować 

nawet zgonem. 

Chcesz wiedzieć więcej, kliknij na link 

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/MEN-i-GIS_Informacja-na-temat-

zagro%C5%BCe%C5%84-dotycz%C4%85cych-e-papieros%C3%B3w.pdf 

 

Co mają zrobić rodzice, gdy ich  dziecko zaczęło palić? 

 

Podstawowa zasada: nie rugajcie i nie obwiniajcie dziecka. Ważne jest, by pomóc mu 

podjąć decyzję o rezygnacji z papierosów. W przeciwnym razie agresja może 

wywołać protest i przynieść przeciwny skutek. 

Chcecie wiedzieć, w jaki sposób pomóc dzieciom w walce z nałogiem?  

W pierwszej kolejności zrozumcie, że one nie są winne. Mało kto z dorosłych domyśla 

się, że firmy tytoniowe rozwijają kierunki marketingu, wycelowane właśnie w dzieci. 

Zobaczcie jak podłe techniki stosują producenci: wpiszcie w wyszukiwarce zapytanie 

«reklama papierosów Kiss» lub «Wielbłąd Joe». 

Specjalistom udaje się w ciągu zaledwie 6-7 godzin przekonać mądre i wykształcone 

dorosłe osoby do tego, że to wszystko jedno wielkie oszustwo. A co dopiero mówić o 

nastolatkach, dla których kwestia zdrowia, zachowań społecznych czy w rodzinie nie 

ma póki co wielkiego znaczenia? 

Wyjaśnijcie dziecku, w jaki sposób rozwija się i działa uzależnienie od nikotyny. 

Akcentujcie to, że zostało oszukane, i że firmy tytoniowe na nim zarabiają. 

Opowiadajcie o tym, jak dobrze jest być wolnym i niezależnym zarówno od opinii 

innych, jak i wszelkich związków chemicznych. A wtedy uda wam się wyrwać dziecko 

ze szponów nałogu. 
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