
31 maja – ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU 
 

 
"Dzień bez papierosa" 
 
Zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia święto obchodzone 31 maja, 
mające na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu. WHO (Światowa 
Organizacja Zdrowia) ustanowiła dzień 7 kwietnia "Światowym Dniem bez 
Papierosa" w 1987 roku. Rok póżniej przeniosła święto na 31 maja. Co roku z okazji 
święta w Polsce odbywają się festyny antynikotynowe. 
 
Historia tytoniu 
 
pierwsi tytoń poznali indianie. Uprawiali go i palili, ale najczęściej w celach 
leczniczych oraz podczas obrzędów religijnych. Gdy Kolumb przywiózł nasiona 
tytoniu do Europy, traktowano go jako roślinę ozdobną, dopiero później zaczęto 
propagować palenie tytoniu. W Polsce tytoń pojawił się w roku 1590 przesłany przez 
posła Zygmunta III z Turcji. Początkowo traktowany był jako roślina ozdobna, a 
potem lecznicza. Przyjęły się wtedy trzy sposoby używania tytoniu: zażywanie 
tabaki, palenie tytoniu w fajce oraz żucie liści tytoniowych. W 1598 roku ukazał się 
pierwszy traktat o szkodliwości palenia tytoniu, napisany przez lekarzy angielskich. 
Obecnie powszechnie pali się papierosy, w mniejszym stopniu fajki i cygara. 
Papieros w XX wieku stał się nieodłącznym towarzyszem życia. Jest to najsilniejszy 
nałóg panujący w Europie od 400 lat, który objął 1/3 ludności tego kontynentu i 
wywiera negatywny wpływ pod względem zdrowotnym i społecznym 
 
Dym tytoniowy 
 
Dym tytoniowy to aerozol powstający na skutek niecałkowitego spalania tytoniu. 
Wśród składników dymu tytoniowego zaobserwowano występowanie ponad 5000 
substancji mających działanie na organizm. Związki w nim zawarte mają 
właściwości: toksyczne, kancerogenne, teratogenne oraz szkodliwe. 
 
Oddziaływanie czynnego palenia papierosów 
 

1. Wpływa na długość życia – palący żyją średnio ok. 14 lat krócej niepalący. 
2. Wpływa na rozwój większości nowotworów (zwiększa ryzyko wystąpienia). 
3. Wpływa (pozanowotworowo) na organizm: 

miażdżyca 
choroba niedokrwienna serca 
zawał mięśnia sercowego 
przewlekła obturacyjna choroba płuc 
choroba wrzodowa 
impotencja 
samoistne poronienia 



niedorozwój płodu 
zaćma 
starzenie się skóry 

4. Wywołuje interakcje lekowe. 
 
Oddziaływanie biernego palenia papierosów 
 
Badania dostarczyły dowodów, że bierne palenie powoduje te same problemy i 
choroby co palenie bezpośrednie. Dla osób niepalących mieszkających z partnerami, 
którzy palą w domu, ryzyko zachorowania na raka wzrasta o 20-30%, natomiast dla 
osób narażonych na dym tytoniowy w miejscu pracy wzrost ryzyka wynosi 16-19%. 
 
Uzależnienie od nikotyny 
 
Zespół uzależnienia od nikotyny (tytoniu) to choroba. Podobnie jak inne uzależnienia 
ma ona charakter przewlekły i nawracający. To oznacza, że raz wykształcona 
zależnośc od nikotyny związana jest ze zmianami w funkcjonowaniu ośrodkowego 
układu nerwowego, czego efektem jest występowanie zaspołu abstynencyjnego w 
sytuacji zaprzestania palenia i dużego ryzyka powrotu do palenia, nawet wiele lat po 
jego zaprzestaniu. 
 
Abstynencja nikotynowa 
 
Zależność fizyczna od nikotyny objawia się głównie w sytuacjach, gdy osoba 
uzależniona nie przyjmie kolejnej dawki tej substancji, np. nie zapali papierosa. 
Wówczas stale aktywne u palaczy receptory nikotynowe nie zostają pobudzone, a to 
powoduje wystąpienie objawów zespołu abstynencyjnego. Objawów tego zespołu 
doświadcza się najczęściej w następujących sytuacjach: świadome zaprzestanie 
palenia tytoniu w celu rzucenia palenia, niemożność palenia podczas długiego lotu, 
pobyt w szpitalu.  
 
Zakazy palenia papierosów w XXI wieku 
 
Konsekwencją potwierdzenia ryzyka dla zdrowia ze strony biernego palenia było 
wprowadzenie ogólnego zakazu palenia w miejscach serwujących jedzenie i picie w 
Norwegii 1 czerwca 2004 r., w Szwecji 1 czerwca 2005 r. oraz w wielu częściach 
Ameryki. 
15 listopada 2010 r. w Polsce weszły w życie przepisy ograniczające palenie 
papierosów w miejscach publicznych. Obejmuje on m.in. lokale gastronomiczno-
rozrywkowe, miejsca pracy, szpitale, tereny uczelni, miejsca przeznaczone do 
zabawy dzieci, przystanki komunikacji publicznej, pomieszczenia obiektów 
sportowych oraz inne pomieszczenia użytku publicznego. Zakaz palenia obejmuje też 
tzw. E-paierosy, czyli "papierosy elektroniczne", których składnikiem jest glikol 
propylenowy lub gliceryna, substancje aromatyczne i nikotyna w czystej postaci. 
 



Statystyki 
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