
nowy 
początek
Rzucenie palenia to najlepsza 

rzecz, jaką możesz zrobić dla 

siebie i swojego dziecka!

Dowiesz się:

Dlaczego warto 
rzucić palenie
Jak palenie wpływa na 
Ciebie i Twoje dziecko
Dlaczego nigdy nie  
jest za późno
Jak skutecznie 
rzucić palenie
Jak uzyskaćpomoc

Jesteś w ciąży? Jesteś mamą?  
Starasz się o dziecko?

BROSZURA 

BEZPŁATNA!
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Największe korzyści (dla Ciebie, 
dziecka i innych osób) uzyskasz, 
rzucając palenie przed zajściem 
w ciążę. Jednak jeżeli Ci się to nie 
udało, warto to zrobić na początku 
ciąży. Im wcześniej rzucisz palenie, 
tym lepiej. 

Jeżeli do tej pory nie udało Ci 
się rzucić palenia, pamiętaj, 
że nie jest jeszcze za późno! 
Zerwanie z nałogiem zawsze 
przynosi korzyści dla Ciebie 
i Twojego dziecka. Nawet jeżeli 
jesteś już mamą, nigdy nie jest za 
późno, aby  
poprawić stan  
zdrowia swojego  
i dziecka.

Rzucenie palenia przed 
poczęciem - korzyści

*  korzystny wpływ na płodność 
zarówno mężczyzn, jak i kobiet

*  natychmiastowe korzyści zdrowotne 
i zdrowszy przebieg ciąży

*  mniejsze ryzyko wystąpienia chorób 
ciążowych i powikłań ciąży, takich 
jak krwawienie, ciąża pozamaciczna, 
łożysko przodujące lub poronienie

*  mniejsze prawdopodobieństwo 
niedowagi dziecka.

Jeżeli uda Ci się rzucić palenie zanim 
zajdziesz w ciążę, urodzeniowa masa 
ciała Twojego dziecka prawdopodobnie 
nie będzie różnić się od wagi dzieci 
kobiet, które nigdy nie paliły (niedowaga 
u noworodka może stwarzać szereg 
zagrożeń).

Gdy rzucisz palenie, najlepiej odczekaj 
3-4 miesiące, zanim zaczniesz się 
starać o dziecko. W ten sposób 
zapewnisz sobie największe szanse na 
bezproblemową ciążę.

Niezależnie od tego, czy masz 
chłopca czy dziewczynkę, 
rzucenie palenia to najlepsza 
rzecz, jaką możesz zrobić dla 
swojego dziecka. 
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Rzucenie palenia w ciąży - 
korzyści

*  natychmiast poczujesz efekty 
korzystne dla ciąży 

*  mniejsze ryzyko wystąpienia chorób 
ciążowych i powikłań ciąży, takich 
jak krwawienie, ciąża pozamaciczna, 
łożysko przodujące lub poronienie

*  jeżeli rzucisz palenie w pierwszych 
3-4 miesiącach ciąży, Twoje dziecko 
będzie mniej narażone na problemy 
z niedowagą

*   mniejsze ryzyko przedwczesnego 
porodu lub urodzenia martwego 
dziecka

*  jeżeli rzucisz palenie w czasie ciąży 
(nawet w późniejszym jej okresie), 
dziecko będzie mniej narażone na 
zadyszkę i świszczący oddech.

Jeżeli rzucisz palenie, zwiększysz 
szanse na to, aby Twoje dziecko miało 
prawidłową urodzeniową masę ciała, 
co zmniejsza ryzyko zachorowania lub 
śmierci w pierwszych tygodniach życia 
dziecka. 
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Rzucenie palenia po urodzeniu 
dziecka - korzyści

*  mniejsze prawdopodobieństwo śmierci 
łóżeczkowej 

*  mniejsze ryzyko wysiękowego zapalenia 
ucha, infekcji płuc oraz ataków astmy 
u noworodka i Twoich starszych dzieci

*  noworodek i Twoje starsze dzieci są 
mniej narażone na astmę

*  noworodek, Twoje starsze dzieci i Ty 
jesteście mniej narażeni na krótkotrwałe 
i przewlekłe choroby wynikające 
z biernego palenia (więcej informacji 
można znaleźć na stronach 24-27)

*  jesteś mniej narażona na krótkotrwałe 
i przewlekłe choroby spowodowane 
paleniem.

Bierne palenie zagraża wszystkim 
dzieciom, także noworodkom 
i niemowlakom. Rzucając palenie, dajesz 
dziecku szansę na lepsze zdrowie.
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Wiemy, że palenie łatwo 
wywołuje w nas poczucie 
winy, niepokój i stres.  
Dlatego chcemy je rzucić. 
Wiemy także, że nikotyna jest substancją wysoce 
uzależniającą, co utrudnia walkę z tym nałogiem. Być 
może martwisz się, jak sobie poradzisz bez palenia, 
ponieważ papierosy są dla Ciebie formą relaksu, 
sposobem na zabicie czasu, środkiem ułatwiającym 
rozwiązywanie problemów lub sposobem na 
podjadanie. Być może boisz się ewentualnych 
problemów, które pojawią się gdy rzucisz 
palenie i których nie będziesz w stanie 
rozwiązać. 

Jednak wiele kobiet rzuca palenie 
przed lub w trakcie ciąży. Co więcej, 
wiele z nich już nigdy nie wraca do 
nałogu. Tobie też może się to udać. Ta 
broszura ma zapewnić Ci odpowiednią 
pomoc i wskazać dostępne programy 
antynikotynowe, które pomogą Ci 
rzucić palenie.

Zerwanie z nałogiem nikotynowym może 
przynieść Ci ogromne korzyści - zarówno 
finansowe, jak i zdrowotne. Informacje na 
ten temat możesz znaleźć na kolejnych kilku 
stronach tej broszury. Korzyści zdrowotne dla 
Ciebie (oraz dla płodu lub dziecka) z nawiązką 
rekompensują ewentualne zmartwienia  
i problemy wynikające z rzucenia palenia. 

Dlaczego warto 
rzucić palenie?



„Uświadomiłam sobie, że 
mogę przyczynić się do 
tego, aby moje dziecko 
przestało mieć problemy 
z oddychaniem i świszczącym 
oddechem - muszę po prostu 
rzucić palenie.”
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Warto wiedzieć
Palenie w pobliżu dziecka 
jest jedną z przyczyn 
śmierci łóżeczkowej. Nigdy 
nie pal przy dziecku ani 
w jego sypialni. Jeżeli 
mieszkasz z palaczami 
lub gościsz ich u siebie 
w domu, poproś te osoby, 
aby paliły na zewnątrz. 

„ Nie mogłam zajść 
w ciążę. Potem oboje 

rzuciliśmy palenie przy 

wsparciu doradcy 
antynikotynowego.* Kilka 

miesięcy później zaszłam 

w ciążę... Nie zdawałam 

sobie sprawy, że 
palenie ma wpływ na 

naszą płodność.”

Prawda czy fałsz?
Nie ma bezpiecznej dawki dymu 
nikotynowego (szczególnie w czasie 
ciąży). 
Prawda! A ograniczenie palenia jest nieskuteczne. 
Sprawia, że zaciągasz się głębiej i częściej, aby 
zażyć taką samą dawkę nikotyny i poczuć jej 
działanie. Gdy ograniczysz palenie, przez cały czas 
możesz odczuwać objawy odstawienia. 

W Wielkiej Brytanii palenie papierosów 
przez kobiety w ciąży jest główną 
przyczyną chorób i zgonów wśród 
noworodków, którym można zapobiec. 
Prawda! Rzucenie palenia pozwala zmniejszyć 
zagrożenie.

Papierosy zagrażają palącej matce.
Prawda! Jeżeli palisz, jesteś bardziej narażona 
na poważne problemy w czasie ciąży i porodu. 
Palenie w ciąży szkodzi Tobie i dziecku.

* tzw. doradcy 
antynikotynowi

Zawsze uważałam, że palenie łagodzi stres. Doradca 
antynikotynowy powiedział mi, że ulgę, którą odczuwam 
podczas palenia, wywołuje nikotyna, której zawartość 
w organizmie wraca do poziomu, do którego jestem 
przyzwyczajona. Rzeczywistą przyczyną stresu jest palenie, 
ponieważ przyspiesza bicie serca i podnosi ciśnienie krwi. 
Doradca doradził mi także ćwiczenia oddechowe polegające na 
zaciąganiu się powietrzem w taki sam sposób, co papierosem 
- nie mogłam uwierzyć, że to proste ćwiczenie tak skutecznie 
potrafi złagodzić stres.

„
”



zmniejszysz ryzyko choroby wieńcowej, przewlekłej obturacyjnej choroby 

płuc, raka oraz innych chorób, co oznacza, że będziesz żyć dłużej i cieszyć 

się widokiem swojego dorastającego dziecka

zmniejszysz ryzyko problemów i chorób związanych z ciążą

będziesz mniej narażona na choroby, które mogą zagrażać Twojemu życiu

Rzucenie palenia zapewnia korzyści zdrowotne 
zarówno dla Ciebie, jak i Twojego dziecka. Poza tym 
jest to doskonała motywacja do zerwania z nałogiem!
Przestań palić dla swojego dziecka, przez co:
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Jeżeli rzucisz palenie,
Twoje dziecko najprawdopodobniej będzie 
zdrowsze, gdy się urodzi, a także w późniejszym 
dzieciństwie i gdy dorośnie.

skrócisz czas rekonwalescencji po porodzie.

Masz teraz doskonałą okazję, aby rzucić palenie - zrób 
to zarówno dla siebie, jak i Twojego dziecka. Da to Ci 
niezwykle silną motywację. 

Rzuć palenie dla własnego zdrowia. Rzucając nałóg:

 skuteczniej chronisz noworodka przed 
szkodliwym wpływem biernego palenia.

  zmniejszasz szkodliwy wpływ na zdrowie związany 
z wystawienia płodu na działanie dymu tytoniowego

 zmniejszasz ryzyko problemów wynikających z nieprawidłowego rozwoju płuc, takich jak poród martwego dziecka, zgon noworodka, śmierć łóżeczkowa oraz choroby płuc (np. astma, świszczący oddech oraz infekcje płuc), a także ograniczasz ryzyko wystąpienia rozszczepu jamy ustnej (rozszczepu podniebienia lub wargi).
 chronisz dziecko przed przedwczesnym uszkodzeniem 
krwioobiegu, które naraża Twoje dziecko na większe ryzyko 
zachorowania na chorobę serca, gdy dorośnie

zwiększysz szanse na urodzenie zdrowego dziecka
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Dlaczego niedowaga 
noworodka ma szkodliwy 
wpływ na zdrowie 
dziecka?
Niedowaga lub nieprawidłowy wzrost płodu 
może doprowadzić do przedwczesnego porodu, 
a także przyczynić się do wolniejszego rozwoju 
niemowlęcia.

Małe dziecko nie oznacza łatwiejszego lub 
mniej bolesnego porodu. Układ immunologiczny 
wcześniaków nie jest jeszczew pełni rozwinięty, 
dlatego dzieci te są bardziej narażone na 
infekcje, np. choroby płuc lub zapalenie spojówek. 
Wcześniak potrzebuje specjalnej opieki i:

*  ma trudności z utrzymaniem właściwej 
temperatury ciała

*  u może mieć więcej problemów ze zdrowiem 
i wzrostem w wieku niemowlęcym i później.

Jaki ma to związek z paleniem?
Palenie w ciąży szkodzi zarówno Tobie, jak 
i dziecku.

*  Może mieć niekorzystny wpływ na Twój apetyt. 
Gdy będziesz mniej jadła, dziecko dostanie 
mniej pokarmu i substancji odżywczych, przez 
co nie będzie dobrze rosnąć.

*  Dym papierosowy oraz zawarte w nim 
substancje chemiczne dostają się do Twojego 
krwioobiegu. Mają one niekorzystny wpływ na 
funkcjonowanie krwioobiegu matki i dziecka 
- pod wpływem tych substancji naczynia 
krwionośne obkurczają się, co ogranicza 
dostawę tlenu.

*  Dziecko otrzymuje mniej tlenu, pokarmu 
i substancji odżywczych. Może mieć problemy 
z oddychaniem oraz może za wolno rosnąć 
i za mało poruszać się. 

*  Nienarodzonemu dziecku szkodzi zarówno 
palenie matki, jak i bierne palenie. Może to 
powodować niedowagę u noworodka.
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Q: Ograniczyłam liczbę 
wypalanych papierosów. Jest to 
korzystne dla mojego zdrowia, 
nieprawdaż?

Odp.: Ograniczenie palenia jest 
nieskuteczne (patrz str. 3). Badania 
naukowe wykazały to już 15 lat temu. 
Paląc mniej, nie zmniejszasz ryzyka 
niedowagi u dziecka ani nie zapewniasz 
żadnych korzyści zdrowotnych dla Ciebie 
ani dla dziecka. Jeżeli podjęłaś decyzję 
o ograniczeniu palenia, najpewniej wiesz, 
że musisz zerwać z tym nałogiem. Może 
Ci w tym pomóc położna lub doradca 
antynikotynowy.

Pytania 
i odpowiedzi: 
fakty i mity
Pyt.: Moja mama była cztery 
razy w ciąży i cały czas 
paliła, a nam nic nie jest. 
Moim zdaniem palenie to nic 
groźnego.

Odp.: Faktów nie da się oszukać – 
rzucenie palenia znacznie zmniejsza 
prawdopodobieństwo problemów 
zdrowotnych u Ciebie i Twojego 
dziecka. Faktycznie zdarza się, że 
kobiety palą w czasie ciąży bez żadnych 
widocznych konsekwencji dla zdrowia, 
co nie oznacza, że uda Ci się uniknąć 
zagrożeń związanych z paleniem w ciąży. 
Papierosy zwiększają ryzyko wystąpienia 
problemów zdrowotnych w czasie ciąży 
oraz w wieku niemowlęcym i dziecięcym.

www.canstopsmoking.com
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Oprócz korzyści zdrowotnych dla Ciebie i dziecka, istnieje także 
wiele innych powodów, aby będąc w ciąży, zerwać z nałogiem. 
Czy zastanawiałaś się już, ile pieniędzy mogłabyś zaoszczędzić, 
gdybyś przestała palić? A myślałaś może o niekorzystnym 
wpływie palenia na Twoją skórę, zęby i oddech?

Korzyści płynące  
z rzucenia palenia

A co z Twoim wyglądem?
Nałóg postarza skórę! Czy wiesz, że 
palacze mogą mieć tyle zmarszczek co 
osoby niepalące starsze od nich o 20 lat? 
Gdy rzucisz palenie:

* Twoja skóra będzie lepiej wyglądać

* unikniesz przedwczesnych zmarszczek

*  Twoje zęby staną się bielsze i czystsze 
zęby, a oddech świeższy

*  staniesz się pewna siebie i zaczniesz 
pozytywnie myśleć o sobie!

Jeżeli potrzebujesz silniejszej 
motywacji... 
Czy wiesz, że gdy rzucisz palenie:

*  zaczniesz oddychać pełną piersią – 
w końcu przestaniesz odczuwać stałą 
zadyszkę

*  Twoje ubrania i włosy przestaną śmierdzieć 
dymem papierowym 

*  nie będziesz narażona (ani Twoja rodzina 
i znajomi) na bierne palenie

*  uwolnisz się od nałogu – w końcu 
przestaniesz myśleć o następnym 
papierosie lub martwić się o ich brak

*  zwiększysz prawdopodobieństwo, że Twoje 
dzieci nie będą palić, gdy dorosną

*  rozjaśnisz swój dom – koniec 
z brudnymi i śmierdzącymi meblami oraz 
popielniczkami!
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W jaki sposób rzucenie 
palenia pomoże dziecku 
rosnąć i rozwijać się:

Mniejsze 
prawdopodobieństwo, 
że Twoje dziecko 
stanie się palaczem.

Mniejsze 
zagrożenie 
związane 
z biernym 
paleniem.
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Te informacje powinny dać Ci silną motywację  
do walki z nałogiem.
Pamiętaj:

*  Rzucenie palenia przed ciążą lub w jej trakcie zapewni 
korzyści zarówno dla Ciebie (mniejsze ryzyko chorób w trakcie 
ciąży), jak i Twojego nienarodzonego dziecka.

*  Na zerwanie z nałogiem nigdy nie jest za późno - warto to 
zrobić w każdej chwili, ponieważ w ten sposób zapewnisz 
sobie i dziecku wiele korzyści. Jest to znacznie lepsze niż 
dalsze palenie.

*  Jest to najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić dla zdrowia 
swojego i dziecka. 

Musisz uświadomić sobie, że ograniczenie palenia jest 
nieskuteczne. Nie zmniejsza ryzyka niedowagi u noworodka ani 
nie zapewnia większych korzyści dla przebiegu ciąży ani dla 
zdrowia dziecka. Aby uzyskać pomoc, porozmawiaj z położną 
lub lokalnym doradcą antynikotynowym.

W jaki sposób rzucenie 
palenia pomoże dziecku 
rosnąć i rozwijać się:

Szacuje się, że gdyby każdemu palącemu rodzicowi 
udałoby się rzucić palenie, co roku hospitalizacji 
uniknęłoby 17 000 dzieci poniżej piątego roku życia.

Dziecko jest mniej 
narażone na 
pobyt w szpitalu lub 
przewlekłe problemy 
ze zdrowiem, 
takie jak astma 
lub inne problemy 
z oddychaniem.

Mniejsze 
zagrożenie 
związane 
z biernym 
paleniem.
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Rzuć palenie i natychmiast odczuj korzystne efekty:

20 min:  ciśnienie krwi i tętno wraca do normalnego poziomu; 
lepszy dopływ krwi do dłoni i stóp (kończyny stają się cieplejsze)

1 godzina:  mniejsze ryzyko komplikacji ciążowych*

8 godzin:  poziom nikotyny i tlenku węgla spada o połowę; niższy 
poziom nikotyny u dziecka; lepszy obieg krwi*; poziom tlenu wraca 
do normy

1 dzień:  Twoje płuca zaczynają sprawniej pracować i skuteczniej 
wydalać zanieczyszczenia*; w Twoim organizmie nie ma już tlenku 
węgla*

2 dni:  w Twoim organizmie nie ma już nikotyny*; poprawił Ci się 
zmysł węchu i smaku; bierne palenie nie zagraża już rozwojowi 
dziecka

3 dni:  masz więcej energii do życia*; łatwiej Ci się oddycha*, 
ponieważ tchawica zaczyna się rozkurczać

2 tygodnie:  wykonywanie codziennych prac przychodzi Ci 
z coraz większą łatwością*; zaczynają zanikać ewentualne objawy 
odstawienia*

1 miesiąc:  nie odczuwasz już żadnych objawów odstawienia (być 
może w ogóle ich nie odczuwałaś)*; coraz łatwiej Ci się oddycha, 
masz coraz więcej energii i lepsze krążenie *; prawdopodobnie 
odczuwasz większą sprawność fizyczną

6 miesiące:  masz mniejsze problemy związane z kaszlem, 
świszczącym oddechem i oddychaniem, ponieważ wydolność płuc 
zwiększyła się o 5-10%; stajesz się mniej narażona na atak serca, 
raka oraz inne choroby związane z paleniem

*są to korzyści zdrowotne zarówno dla Ciebie, jak  
i Twojego dziecka

Rzucając palenie, możesz 
zyskać wiele korzyści 
finansowych i zdrowotnych.
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* Przy założeniu, że paczka papierosów 
kosztuje średnio 5,20 £ i że wypalasz 
20 papierosów dziennie

Rzuć palenie 
i zacznij 
oszczędzać *
 
1 dzień = 5,20 £
pieluszki na półtora tygodnia

1 tydzień = 36,40 £
kosz do noszenia dziecka,  
pościel lub rodzinna wycieczka do zoo

1 miesiąc = 156 £
łóżeczko, materac lub stolik do 
przewijania dziecka 

3 miesiące = 468 £
zestaw podróżny dla  
dziecka typu „3-w-1”  
z krzesełkiem  
samochodowym,  
wózkiem głębokim  
i spacerówką (wraz  
z pokrowcem  
przeciwdeszczowym) 

6 miesięcy = 936 £
wszystkie ubranka potrzebne  
dziecku w wieku od 0 do 5 lat 

1 rok = 1898 £
używany samochód dla mamy 
z dzieckiem lub rodzinne  
wakacje

„ Trudno uwierzyć, ile pieniędzy 
możesz zaoszczędzić, gdy 
przestaniesz palić.”
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Na szczęście dostępny jest szereg pomocnych programów 
wspierających kobiety w rzuceniu palenia i abstynencji przed, 
w czasie i po ciąży. Jeżeli myślisz o dziecku, jesteś w ciąży lub już 
zostałaś mamą, możesz skorzystać z dostępnych opcji pomocy. 
Jeżeli chcesz rzucić palenie z partnerem lub znajomą osobą, 
możesz skorzystać ze wsparcia dostępnego dla małych grup.

Potrzebną pomoc możesz 
uzyskać w każdej chwili 

Warto wiedzieć
Smokeline to działająca w całej Szkocji infolinia, która pomaga 
osobom palącym w walce z nałogiem. Wykwalifikowani konsultanci 
Smokeline pomogą i doradzą Ci (lub Twoim znajomym), jak rzucić 
palenie. Rozmowa z konsultantami Smokeline przebiega w przyjaznej 
i swobodnej atmosferze. Osoby te wiedzą, jak rozmawiać z osobami 
uzależnionymi od palenia, i w ramach swojej pracy codziennie 
pomagają palaczom w walce z tym nałogiem.

Doradcy Smokeline mogą Ci także wskazać pomocne programy 
antynikotynowe dostępne w Twojej okolicy oraz doradzić, jak uzyskać 
pomoc specjalisty oraz jakich efektów należy się spodziewać. Mogą 
także udzielić informacji na temat leczenia farmaceutycznego, np. 
nikotynowej terapii zastępczej (NRT - ang. nicotine replacement 
therapy).

Infolinia Smokeline jest dostępna przez cały tydzień 
w godzinach od 9:00 do 21:00 pod numerem  
0800 84 84 84. Z konsultantem Smokeline można także  
porozmawiać online za pośrednictwem czatu na stronie 
internetowej www.canstopsmoking.com

Smokeline oferuje także ulotki, czasopismo oraz płytę  
DVD dotyczące rzucenia palenia. Aby je uzyskać, zadzwoń 
na infolinię lub wyślij wiadomość SMS o treści „QUIT” pod 
numer 83434.



„ Gdy byłam w ciąży, rzuciłam 
palenie i jak dotąd nie palę, a mój 

chłopczyk ma już dwa lata. Jeżeli 

mi się udało, Ty także dasz radę.”
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Warto wiedzieć
Aby uzyskać pomoc w rzuceniu palenia, porozmawiaj 
z lekarzem pierwszego kontaktu, położną lub pielęgniarką 
środowiskową. Osoby te chętnie udzielą Ci porad i informacji 
na temat dostępnej pomocy specjalistycznej oraz wskażą 
optymalne rozwiązania. 

Możesz także podzielić się z nimi ewentualnymi 
wątpliwościami i pytaniami dotyczącym rzucenia palenia. 
Osoby te wiedzą, że pomoc specjalisty daje Ci przewagę 
w walce z nałogiem.

Badania wykazały, że im częstsza pomoc lub większy jej 
zakres, tym większe szanse na sukces.

Zadzwoń do 
Smokeline
0800 84 84 84
Kliknij
www.canstopsmoking.com
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Lokalne programy antynikotynowe 
Istnieją różnorodne programy 
antynikotynowe. Są one łatwo dostępne 
i oferują szereg udogodnień, takich jak:

* indywidualna pomoc

* odpowiednia dla Ciebie lokalizacja

*  wykwalifikowany personel, który 
udzieli Ci wsparcia i nie będzie Cię 
osądzać

*  bezpłatna linia pomocy (w godzinach 
od 12:00 do 24:00) przez cały 
tydzień

* całodobowa pomoc online

*  konkretne porady i wytyczne 
dotyczące terapii NRT dla kobiet 
w ciąży.

Doradcy mogą także służyć 
Ci pomocą, jeżeli zechcesz 
rzucić palenie wraz z partnerem, 
krewnym lub znajomym. Mogą Cię 
wspierać także, gdy już uda Ci 
się rzucić palenie. Doradcy mogą 
zachęcić Twojego partnera, aby 
udzielił Ci wsparcia, nawet jeżeli 
sam nie zdecyduje się na terapię 
antynikotynową.

Pomoc 
i wsparcie
Rzucenie palenia może okazać się dużym 
wyzwaniem nawet wtedy, gdy masz 
silną motywację i gdy wiesz, że jest to 
najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić dla 
siebie w ciąży i dla dziecka. Jest jeszcze 
trudniej, gdy gnębi Cię poczucie winy. 
Jednak doradca antynikotynowy może 
naprawdę Ci pomóc! 

Być może już wiesz, że łatwiej 
jest rzucić palenie, mając 
wsparcie innych osób. Czy 
wiesz jednak, że możesz 
uzyskać specjalną pomoc 
dla kobiet w ciąży i młodych 
matek? Zapytaj o to położną, 
pielęgniarkę lub lekarza 
pierwszego kontaktu bądź 
zadzwoń na infolinię Smokeline 
pod numer 0800 84 84 84.
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Jak oni to robią?
Doradcy są specjalnie przeszkoleni w zakresie 
świadczenia indywidualnej pomocy. Jednak na 
życzenie mogą organizować grupowe zajęcia 
antynikotynowe. Nikt nie będzie Cię oceniał ani 
zmuszał do rzucenia palenia. Poza tym pomoc ta jest 
bezpłatna.
Współpracując z doradcą: 

*  rozpoznasz nawyki dotyczące palenia oraz czynniki 
wyzwalające w Tobie chęć do palenia 

* uświadomisz sobie, że możesz rzucić palenie

*  opracujesz indywidualną strategię walki z nałogiem

*  uzyskasz dostosowane do swoich potrzeb 
praktyczne porady i wskazówki, które będą 
motywować Cię do walki z nałogiem

*  będziesz mogła podzielić się swoimi 
doświadczeniami podczas pierwszych tygodni 
abstynencji

*  opracujesz skuteczne metody walki z problemami 
i wpadkami.

Rozmowa z doradcami przebiega w swobodnej 
i przyjaznej atmosferze. Osoby te udzielą 
potrzebnego Ci wsparcia w walce z papierosami.

Doradcy 
antynikotynowi – 
pomogą Ci rzucić palenie 
i nie wrócić do nałogu

Warto wiedzieć
Doradcy antynikotynowi mogą za pomocą miernika poziomu 
tlenku węgla (CO) zmierzyć, ile tej bardzo groźnej substancji 
zawartej w dymie papierosowym znajduje się w Twoim 
organizmie. Efekty abstynencji możesz monitorować, obserwując 
spadający poziom CO.
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„Świadczona pomoc jest precyzyjnie 

dostosowana do potrzeb klientki – 

tyko wtedy jest ona skuteczna!”

Pamela Galloway jest położną 
i doradcą antynikotynowym 
w szpitalu Forth Park 
Maternity Hospital w Fife. 
Pamela działa w ramach 
programu Quit 4 Life, 
który jest dostępny w Fife. 
Mimo że codziennie jest 
bardzo zapracowana, 
specjalnie dla zespołu 
Fresh Start znalazła chwilę, 
aby odpowiedzieć na 
kilka pytań na temat 
wykonywanej przez nią 
pracy.
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Jakie cechy powinien posiadać dobry doradca antynikotynowy?

Na pewno konieczna jest łatwość nawiązywania kontaktów, przyjazne nastawienie 

do ludzi oraz umiejętność rozmowy z różnymi osobami. Każda klientka jest inna 

- ma inne potrzeby i problemy. Dlatego ważna jest też umiejętność słuchania 

i budowania zdrowych relacji opartych na zaufaniu i poufności.

Na czym polega Twoja praca?
Pracuję w ramach opcjonalnego programu dostępnego w Fife. Podczas rejestracji 
lub spotkania z lekarzem pierwszego kontaktu lub pielęgniarki środowiskowej 
kobiety odpowiadają na pytania dotyczące palenia, po czym są kierowane do 
mnie. Niekiedy klientki znajdują informacje o mnie w Internecie. Staram się jak 
najszybciej nawiązywać współpracę z kobietami w ciąży, aby mogły jak najszybciej 
zerwać z nałogiem.

Jakiej pomocy może oczekiwać kobieta w ciąży, która zostanie do 

Ciebie skierowana?
Pomoc, której udzielam, jest bardzo spersonalizowana i dostosowana do potrzeb 

i warunków danej kobiety. Z reguły najpierw kontaktuję się z klientką telefonicznie, 

aby ustalić termin wizyty. Potem spotykam się z nią. Jestem (i muszę być) bardzo 

elastyczna i przyjazna! Wiele moich klientek ma już dzieci lub pracuje, więc muszę 

dostosować się do ich harmonogramu. W ramach pierwszej wizyty zazwyczaj 

wspólnie zastanawiamy się nad kwestiami związanymi z rzuceniem palenia 

i zaczynamy rozmawiać o nałogu. Proponuję klientce założenie dzienniczka, 

w którym będzie zapisywać, jak często i gdzie pali papierosy. Podaję wtedy także 

trochę informacji na temat palenia oraz wpływu tego nałogu na ciążę. Wszystkie 

kobiety, którymi się opiekuję, chcą rzucić palenie – wiedzą, że nałóg ten jest 

niebezpieczny, jednak zdarza się, że nie do końca są świadome, w jakim stopniu 

i dlaczego jest on szkodliwy. Boją się także, że rzucenie palenia może okazać się 

dla nich za trudne. Dlatego o tym rozmawiamy.

Co dalej?
Umawiam się na następną wizytę, zazwyczaj tydzień później. Rozmawiamy wtedy o dzienniczku palenia, sytuacjach, które wyzwalają chęć palenia, oraz metodach radzenia sobie z nimi. Ustalamy też datę następnego spotkania. Kolejne działania zależą od wielu czynników. Potrzebującej osobie mogę zapewnić pełne wsparcie tak długo, jak będzie to potrzebne. Mogę na przykład udzielić porad na temat terapii NRT, organizować cotygodniowe wizyty oraz udzielać stosownej pomocy w czasie całej ciąży i po porodzie. 

Co najbardziej lubisz w swojej pracy? 
Zawsze lubiłam nawiązywać relacje z kobietami, którymi się opiekuję – praca położnej daje mi możliwość kontaktu z nimi i ich rodzinami. Niezwykle interesują mnie rozmowy z kobietami. Poza tym chcę pomagać im w zmianie stylu życia. Palenie papierosów jest obecnie piętnowane społecznie, co wymusza na kobietach cele, którym nie za bardzo potrafią sprostać. Rodzi się wtedy ogromne poczucie winy. Wspólna rozmowa może przynieść ulgę i skłonić do pozytywnych działań.



Program antynikotynowy może Ci 
pomóc niezależnie od tego, czy 
jesteś już gotowa rzucić palenie lub 
jedynie się nad tym zastanawiasz. 
Może pomóc także Twojemu 
partnerowi w walce z nałogiem. 
Z łatwością możesz uzyskać 
odpowiednią pomoc i informacje 
na temat programów dostępnych 
w Twojej okolicy. Pamiętaj, że jest 
ona bezpłatna i poufna.  
Korzystając z tych programów, 
zwiększasz swoje szanse na 
skuteczne zerwanie z nałogiem. 

Jak uzyskać pomoc 
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W niektórych regionach, w aptekach 
prowadzone są specjalne programy 
ułatwiające rzucenie palenia. Część z nich 
jest skierowana szczególnie do kobiet 
w ciąży. Aptekarz może udzielić Ci informacji 
na temat terapii NRT lub programów, które 
są dostępne w danej okolicy.
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A co z terapią NRT?
Jeżeli stwierdzisz, że nie potrafisz rzucić palenia (przed, w trakcie 
lub po ciąży), możesz zdecydować się na nikotynową terapię 
zastępczą (NRT), która pomoże Ci w walce z tym nałogiem. Leki 
NRT zawierają wyłącznie nikotynę i to w dawkach mniejszych niż 
w papierosach, dlatego są bezpieczniejsze. Leki dostępne są 
w wielu postaciach - niektóre z nich pokazaliśmy na stronie obok.

Q: Słyszałam, że terapia NRT 
jest skuteczna. Zastanawiam się 
jednak, czy jest ona bezpieczna dla 

kobiet ciężarnych i karmiących?

Odp.: Krótkotrwałe przyjmowanie leków NRT 

w ciąży lub w okresie karmienia piersią jest 

bezpieczniejsze dla płodu lub noworodka 

niż palenie papierosów. Leki NRT zawierają 

mniej nikotyny niż papierosy i nie ma w nich 

żadnych innych szkodliwych substancji 

chemicznych. Oznacza to, że w porównaniu 

z dalszym paleniem dziecko jest mniej 

narażone na działanie nikotyny. Poza tym 

całkowicie znika szkodliwy wpływ biernego 

palenia.

Q: Czy terapia NRT niesie z sobą 
jakieś zagrożenia?

Odp.: Ważne jest, abyś rozważyła zagrożenia 
(dla Ciebie i dziecka) wynikające z dalszego 
palenia oraz korzyści płynące z zerwania 
z nałogiem w wyniku zastosowania 
terapii NRT; pomoże Ci w tym doradca 
antynikotynowy lub położna (bądź lekarz 
pierwszego kontaktu GP) - osoba ta 
poinformuje Cię także o ewentualnych 
zagrożeniach i skutkach ubocznych.

Pyt.: Dlaczego położna zachęca 
mnie do zapoznania się z terapią 
NRT?

Odp.: Terapię tę może zaproponować 
doradca antynikotynowy lub lekarz 
pierwszego kontaktu, gdy stwierdzi, że 
masz trudności z rzuceniem palenia. 
Terapia NRT ma na celu złagodzenie 
objawów odstawienia, które występują 
przy odwyku i w początkowym okresie 
abstynencji.

Q: Skąd mogę dowiedzieć się 
więcej na temat terapii NRT?

Odp.: Doradca antynikotynowy, położna, 
lekarz pierwszego kontaktu lub aptekarz 
mogą doradzić, która forma terapii NRT 
jest odpowiednia dla kobiet ciężarnych 
lub karmiących. Uzyskasz od nich także 
informacje na temat dawkowania leku 
podawanego w ramach terapii NRT.



Ustal datę rzucenia palenia – W ten sposób mentalnie przygotujesz się do walki z nałogiem.
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Aby skutecznie rzucić palenie, warto uwzględnić kilka czynników, takich jak:

Jak skutecznie 
rzucić palenie
Przemyślany plan działań dotyczących rzucenia palenia 
zwiększy Twoje szanse na sukces. Odpowiednią pomoc  
możesz uzyskać u doradcy antynikotynowego lub położnej!

Rzuć palenie wraz z inną osobą  
Z nałogiem łatwiej jest wygrać, współpracując z partnerem lub znajomym. Położna lub 
doradca antynikotynowy mogą skontaktować Cię z innymi kobietami w ciąży, które także 
próbują rzucić palenie. W niektórych miejscach prowadzone są specjalne programy 
antynikotynowe przeznaczone specjalnie dla kobiet w ciąży!

Zmień swoje nawyki – Być może warto unikać sklepów, w których 

kupujesz papierosy, lub pójść na piechotę zamiast czekać na autobus na 

przystanku, gdzie zwykle palisz papierosa.

Zanim rzucisz palenie, przez ponad tydzień prowadź dzienniczek – Notuj 

w nim informacje, takie jak data i godzina wypalenia każdego papierosa, czynność, 

która towarzyszy paleniu, osoba towarzysząca, samopoczucie, stopień zadowolenia 

z palenia, skalę potrzeby oraz samopoczucie po paleniu. Analiza dzienniczka pozwoli 

Ci określić momenty, w których będzie Cię najtrudniej powstrzymać się przed 

paleniem. Zaplanuj, co zrobić w tych chwilach.

Zacznij od nowa – przed dniem, w którym rzucisz 
palenie, umów się na wizytę u dentysty (usługa ta jest 
bezpłatna, gdy jesteś w ciąży oraz rok po porodzie). Dwa 
razy dziennie myj zęby i dziąsła niewielką ilością pasty do 
zębów (1500 ppm). Jeżeli cierpisz na wymioty w ciąży, 
unikaj mycia zębów zaraz po wymiotach – zamiast tego 
przepłucz usta bezalkoholową płukanką do ust z fluorem. 
W ten sposób zapobiegniesz erozji zębów.



Patrz, jak rosną Ci oszczędności – Ogromną korzyścią 
rzucenia palenia są dodatkowe oszczędności. Zakreśl 
krzyżykiem każdy dzień w kalendarzu i zapisz, ile udało Ci 
się w danym dniu zaoszczędzić na papierosach. Możesz też 
odkładać gotówkę. Sporządź listę rzeczy, które chciałabyś 
kupić sobie lub dziecku, i policz, ile dana rzecz kosztuje 
w przeliczeniu na paczki papierosów.
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Myśl pozytywnie – Dobrze jest sporządzić 
sobie listę powodów, dla których warto rzucić 
palenie, i wywiesić ją w widocznym miejscu. 

Nagradzaj się– Regularnie organizuj uroczystość (w dniu, w którym rzuciłaś palenie), aby uczcić każdy miesiąc bez papierosa. 

Pamiętaj, że fizyczna potrzeba palenia zniknie – Chęć 
sięgnięcia po papierosa trwa jedynie kilka minut. W tym czasie 
można wziąć kilka głębokich oddechów w ten sam sposób, w jaki 
zaciągasz się papierosem i poczekać, aż zachcianka zniknie. 

Poszukaj czegoś, czym zastąpisz palenie – Spróbuj znaleźć coś 

w zamian, na przykład gumę do żucia bez cukru. 

Zajmij się czymś innym – Spróbuj znaleźć sobie hobby 
lub inne zajęcie, podczas którego trudno jest palić, (np. 
robienie na drutach lub pływanie) lub które odbywa się 
w miejscu, w którym nie wolno palić (np. w lokalnej bibliotece). 
Zdasz sobie sprawę, że rzucenie palenia niesie z sobą inne 
korzyści. Nowe, inspirujące zajęcia, które dają Ci radość, 
pomogą odwrócić Twoją uwagę od palenia. Poza tym, zakaz 
palenia w miejscach budynkach użytku publicznego znacznie 
ogranicza przestrzeń, w której wolno palić.
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Prowadzony dzienniczek palenia może trochę ułatwić  
Ci walkę z nałogiem.

Powody palenia można z reguły zaliczyć do  
następujących grup:

a) Uzależnienie chemiczne
b) Nawyk
c) Mentalne wspomaganie/zależność psychologiczna

Nie oznacza to, że każdego palacza można zakwalifikować tylko 
do jednej grupy, ponieważ powody, dla których palą, pasują do 
różnych kategorii; jednak jedna z nich jest zawsze dominująca. 
Poznanie przyczyn nałogu pozwoli Ci uniknąć problemów, które 
mogą się pojawić, gdy przestaniesz palić.

Spróbuj rozwiązać nasz quiz na następnej stronie, aby 
sprawdzić, jakim jesteś palaczem. Odpowiedz „Tak” lub „Nie”  
na pytania obok, a następnie przeczytaj wyniki na końcu sekcji.

Dlaczego palisz?
W większości przypadków można określić, 
do której grupy zalicza się dany palacz.  
W tym celu zanotuj każdy moment, w którym 
poczujesz chęć zapalenia, czynność, którą 
wykonujesz oraz odczucia, które się w danej 
chwili pojawią.
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Jeżeli odpowiedziałaś  
twierdząco na większość 
pytań w sekcji 1 (uzależnienie 
chemiczne): Twój organizm potrzebuje 
regularnej stymulacji. Przyczyną tego 
jest nikotyna. Na początku może być Ci 
trudno, jednak w dłuższej perspektywie 
walka z nałogiem może okazać się 
łatwiejsza, ponieważ Twój organizm 
odzwyczai się od nikotyny.

Jeżeli odpowiedziałaś twierdząco 
na większość pytań w sekcji 2 
(czynności nawykowe): Palenie 
stało się dla Ciebie nawykiem. Z reguły 
niewielkie skorygowanie czynności 
nawykowych pozwoli Ci skutecznie 
pokonać nałóg palenia.

Sekcja 2

Czy zawsze palisz podczas 
wykonywania pewnych czynności, 
na przykład gdy pijesz kawę, 
rozmawiasz przez telefon lub 
prowadzisz samochód?

Czy zapalasz papierosa 
odruchowo?

Czy zdarza Ci się palić wtedy, 
gdy tego nie potrzebujesz?

tak nie

tak nie

tak nie

Sekcja 3

Czy palisz, gdy jesteś zła, smutna 
lub zdenerwowana?

Czy palisz, aby nagrodzić się za 
coś, co zrobiłaś?

Czy palisz, aby kontrolować lub 
zmienić nastrój?

Czy palisz, aby sprawniej myśleć?

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

Jeżeli odpowiedziałaś twierdząco na większość pytań w sekcji 3 
(wsparcie mentalne/zależność psychologiczna): Papierosy traktujesz jako 
mentalne wspomagacze. Być może odczuwasz potrzebę palenia w sytuacjach 
naładowanych emocjami, jednak palenie może w Tobie wywoływać uczucia, 
których chcesz uniknąć. Być może czujesz się po nich silniejsza.

Sekcja 1

Czy odczuwasz panikę na myśl 
o tym, że przez pewien czas nie 

będziesz palić?

Czy jeżeli nie palisz przez pewien 

czas, odczuwasz intensywny głód 

lub potrzebę zapalenia?

Czy zawsze sprawdzasz, czy 
masz wystarczająco dużo 
papierosów?

nie

tak nie

tak nie

tak
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Palenie niezamierzone polega na wdychaniu mieszanki dymu 
z papierosów palonych przez inne osoby (palacz zaciąga się 
dymem a następnie go wypuszcza) oraz dymu wydzielającego się 
z końcówki zapalonego papierosa. Jest to tzw. bierne palenie.

Bierne palenie zwiększa ryzyko:

* rozwoju raka płuc

*  rozwoju choroby niedokrwiennej serca (głównej przyczyny ataków 
serca)

*  ostrej choroby wieńcowej

*  przewlekłych chorób płuc, takich jak astma, alergie, zapalenie 
oskrzeli, a nawet przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD - 
ang. chronic obstructive pulmonary disease)

*  ataków serca u osób z chorobami serca (po krótkim kontakcie 
z dymem papierosowym).

Z tego powodu wprowadzono ustawowy zakaz palenia w miejscach 
publicznych – aby chronić ludzi przed szkodliwym wpływem 
zdrowotnym biernego palenia.

Bierne  
palenie

To, czego nie widzisz, nadal może Ci szkodzić
Pamiętaj, że dym, którego nie widzisz a nawet nie 
czujesz, wciąż Ci szkodzi. Na przykład dym wchłonięty 
przez meble lub pomalowane ściany może nadal 
zawierać substancje chemiczne powodujące raka 
i toksyczne gazy.

Dlaczego bierne palenie 
jest szkodliwe



Z reguły im więcej domowników 

pali, tym większe zagrożenie dla 

zdrowia noworodków i dzieci. 
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Bierne palenie powoduje 
bezpośrednio lub pośrednio: 

*  infekcje płuc oraz zmniejszoną 
wydolność płuc (w tym kaszel 
i świszczący oddech)

*  infekcje dolnych dróg 
oddechowych u noworodków

*  zwiększone ryzyko zapalenia płuc 
i zapalenia oskrzeli

*  zwiększone ryzyko ataków astmy, 
kaszlu i przeziębień

*  rozwój astmy oraz powiązane z tą 
chorobą leczenie w szpitalu

*  chorobę ucha środkowego 
(wysiękowe zapalenie ucha), które 
może powodować częściową 
głuchotę

*  zwiększone ryzyko zespołu nagłej 
śmierci łóżeczkowej (SIDS - ang. 
sudden infant death syndrome).

Dzieci są bardziej 
narażone na szkodliwe 
skutki biernego palenia 
niż dorośli.

Dlaczego bierne palenie 
szkodzi Twojemu  
dziecku 

Q: Dlaczego noworodkom i dzieciom bardzo szkodzi 
bierne palenie?

Odp.: Układ immunologiczny noworodków i dzieci nie jest 

jeszcze w pełni rozwinięty, podobnie jak układ oddechowy 

(bardzo szybki oddech) i inne organy. Oznacza to, że dzieci 

te są bardziej narażone na szkodliwe działanie toksyn 
znajdujących się w dymie papierosowym.

Warto wiedzieć
Samochody i domy to miejsca zamknięte, w których gromadzi się dym papierosowy. Pobyt w samochodzie, w którym ktoś pali, naraża nas na bierne palenie na poziomie takim samym lub większym co pobyt w pubie, zanim wprowadzono ustawy antynikotynowych.
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Otwieranie okna lub przewietrzanie pomieszczenia nie chroni 
nikogo przed szkodliwym wpływem biernego palenia. Jeżeli chcesz 
zapewnić sobie oraz innym osobom, szczególnie Twojemu dziecku, 
ochronę przed biernym paleniem, musisz całkowicie pozbyć się dymu 
papierosowego z domu i samochodu. Nie ma na to innego sposobu. 
Bierne palenie zabija. Jednak gdy wychodzisz zapalić na zewnątrz, nigdy 
nie wolno Ci zostawiać dziecka bez opieki.

Jeżeli nie potrafisz rzucić palenia (bądź problem ten dotyczy Twojego 
partnera, członka rodzin lub znajomych), musisz pozbyć się dymu 
papierosowego z domu i samochodu. Oto kilka prostych kroków, które 
zapewnią Twojej rodzinie odpowiednią ochronę: 

Rzucenie palenia oraz ograniczenie biernego palenia 
to najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić dla siebie 
i dziecka. Oznacza to, że musisz wprowadzić pewne 
zmiany, jeżeli mieszkasz z osobą palącą lub regularnie 
spędzasz czas w zadymionym domu lub samochodzie.

Uwolnij się od dymu 
papierosowego

Wyjdź na zewnątrz 

– jeżeli masz taką 

możliwość i gdy inny 

członek rodziny lub 

sąsiad może dobrze 

przypilnować dzieci.

1

Wprowadź zakaz 
palenia w swoim 
domu – oznacza to, 
że znajomi, partner 
oraz członkowie rodziny 
powinni palić na 
zewnątrz.

2 Nie pal przy dzieciach 
– dobry przykład ma 
ogromne znaczenie.

3



www.canstopsmoking.com 27 

Przypominaj rodzinie 
i znajomym, że 
próbujesz rzucić 
palenie.

7

Wywieś przyjazny 
znak „zakaz palenia” 

na drzwiach lub 
w samochodzie – 

będzie on przypominał 

wszystkim, że teraz te 

miejsca są wolne od 

dymu papierosowego.

4

Uzyskaj wsparcie 
i zachęć partnera lub rodzinę, aby uzyskali pomoc – zadzwoń na infolinię Smokeline pod numer 0800 84 84 84 lub zapytaj lekarza pierwszego kontaktu, 

położną lub pielęgniarkę środowiskową 
o dostępne lokalne 
programy wsparcia.

5

Nie podawaj 
popielniczek i chowaj 
przybory do palenia, 
takie jak zapalniczki 
i zapałki.

6

Dzieci wychowywane w domu, w którym nikt nie pali, będą miały mniejsze skłonności do palenia, gdy dorosną.
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Tobie też może się udać!
„ Położna doradziła mi rzucenie palenia. 
Powiedziałam jej, że prawdopodobnie mi 
się to nie uda, ponieważ i tak mam dużo 
innych problemów. Poleciła mi uczestnictwo 
w specjalnej grupie antynikotynowej dla 
kobiet w ciąży. Dołączyłam do grupy, w której 
oprócz mnie były jeszcze dwie inne palące 
kobiety w ciąży. Wątpiłyśmy, czy nam się 
uda, szczególnie w ciąży - ale zerwałyśmy 
z nałogiem – wszystkie! Wcześniej wcale się 
nie znałyśmy, jednak teraz jesteśmy dobrymi 
przyjaciółkami. Regularnie nawzajem się 
motywujemy – teraz do wspólnych spacerów 
połączonych z ćwiczeniami fizycznymi.”

„ Bałam się, że bez papierosów będę się stresować opieką 
nad maleństwem oraz pozostałymi dziećmi. Jednak doradca 

antynikotynowy i położna nauczyli mnie pewnych technik 
relaksacyjnych. Dzięki tym metodom oraz wskazówkom na płycie 

DVD, którą pożyczyłam z lokalnej biblioteki, dobrze daję sobie 

z tym wszystkim radę. Pomagają mi tez chwile relaksu, które sobie 

funduję, gdy położę dzieci spać. Na koniec dnia nagradzam się 

gorącą kąpielą, na którą czekam z niecierpliwością.”
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Warto wiedzieć
Bierne palenie ma szkodliwy wpływ na płód. Toksyny znajdujące się 
w dymie mogą przeniknąć do krwioobiegu dziecka.

Bierne palenie w czasie ciąży oznacza:

*  większe ryzyko poronienia i urodzenia martwego dziecka

*  ryzyko przedwczesnego porodu i niedowagi dziecka. 

Palenie papierosów lub bierne palenie w czasie ciąży ma negatywny 
wpływ na przebieg ciąży i na zdrowie dziecka. Szkodliwe konsekwencje 
palenia dziecko będzie wciąż odczuwać w okresie niemowlęcym, przez 
całe dzieciństwo i gdy dorośnie.

Warto wiedzieć
Firmy tytoniowe stosują w papierosach papierosów wiele 

wysoce uzależniających dodatków. Dym papierosowy zawiera 

szereg substancji chemicznych, w tym smołę, nikotynę i tlenek 

węgla. Oprócz tego można w nim znaleźć substancje takie jak 

aceton – popularny składnik lakierów do paznokci, formaldehyd 

– używany do konserwacji zwłok, oraz arszenik– który jest 

trucizną... W rzeczywistości palący się papieros uwalnia ponad 

4000 związków chemicznych! 

„ Martwiłam się, że przybiorę na wadze, gdy rzucę palenie, szczególnie po porodzie. Jednak zerwanie z nałogiem zmotywowało mnie do przejścia na zdrowsze przekąski. Już po kilku tygodniach po porodzie mogłam wcisnąć się w ubrania, które nosiłam przed ciążą!”



Lokalny program antynikotynowy

Aby uzyskać wsparcie i potrzebne porady 

w przyjaznej atmosferze lub szczegółowe 

informacje na temat prowadzonych przez 

nas lokalnych programów antynikotynowych, 

zadzwoń na infolinię Smokeline pod numer 

0800 84 84 84. Infolinia jest czynna przez cały 

tydzień w godzinach od 9:00 do 21:00.

Możesz też odwiedzić stronę 
internetową:  
www.canstopsmoking.com

Możesz też wysłać wiadomość SMS 
o treści Quit
pod numer: 83434
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Chętnie rozważymy prośby o wersje w innych 
językach lub w innym formacie. Kontakt: telefon 
0131 536 5500 lub e-mail nhs.healthscotland-
alternativeformats@nhs.net


