
Co oferujemy?

• Pomoc doradców przeszkolonych 
w zakresie rzucania palenia w ciąży. 
Zwiększenie Twoich szans na rzucenie 
palenia na stałe.

• Wsparcie w luźnej, przyjaznej atmosferze.

• Informacje na temat skutecznych 
sposobów rzucania palenia.

• Wsparcie przez cały czas rzucania palenia, 
bez względu na to, ile to potrwa.

• Drzwi zawsze otwarte.

Co możesz zrobić?

• Jeśli potrzebujesz pomocy w rzuceniu 
palenia, zadzwoń pod numer  0141 201 
2335.

• Im wcześniej rzucisz palenie w ciąży, 
tym lepiej dla Twojego zdrowia i zdrowia 
dziecka.

• Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na 
rzucenie palenia.

Skontaktuj się z nami, kiedy będziesz gotowa. 
Więcej informacji na temat usług  

rzucania palenia można uzyskać, korzystając z linii 
Smokeline dostępnej pod numerem 

0800 84 84 84
lub wchodząc na stronę

www.nhsggc.org.uk/smokefreeservices
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Lokalne dane kontaktowe

0141 201 2335

„Trudno zacząć, ale dzięki 

motywującemu doradcy i lepszemu 

samopoczuciu zaczynasz rozumieć,  

że to najlepsze dla Ciebie  

i dziecka

Pacjentka, 

Oddział położniczy  

Southern  General 

Chcesz 
rzucić 
palenie
w ciąży?
Możesz tego dokonać  
– a my możemy Ci pomóc

(Want to Stop Smoking 
when you are pregnant? 
You can do it - we can 
help - Polish)



Usługi rzucania palenia (Smokefree) to lokal-
ne wsparcie w rzucaniu palenia. Usługa jest 
świadczona przez przeszkolonych profesjo-
nalistów.

Jeśli jesteś w ciąży i chcesz rzucić palenie, mo-
żesz skorzystać z pomocy naszych specjalnie 
wyszkolonych doradców. Otrzymasz darmo-
we wsparcie, zachętę, porady i informacje. Je-
śli będzie to konieczne, zorganizujemy rów-
nież nikotynową terapię zastępczą (NRT).

Oferujemy naszą pomoc w szpitalu położni-
czym lub przychodni w Twojej okolicy. Może-
my również pomóc członkom Twojej rodziny, 
jeśli chcą rzucić palenie.

Czy Twoje dziecko ma kontakt z dymem 
papierosowym? 

• Dym papierosowy zawiera ok. 4000 sub-
stancji chemicznych. Substancje te docie-
rają do dziecka przez łożysko. Mogą mieć 
wpływ na Twoje zdrowie i zdrowie dziecka.

• W ramach rutynowej opieki przedporodo-
wej położna poprosi Cię o  dmuchnięcie 
w  monitor. Badanie to pozwala określić 
zawartość tlenku węgla w Twoim organi-
zmie.

• Tlenek węgla to trujący gaz wdychany 
wraz z dymem papierosowym. Zmniejsza 
ilość tlenu dla Ciebie i dziecka.

Co dalej?

• Jeśli palisz lub właśnie rzuciłaś, lub też 
poziom tlenku węgla jest wyższy niż moż-
na by się spodziewać, skontaktujemy się 
z Tobą.

• Będziemy chcieli porozmawiać na temat 
palenia tytoniu.

• Jeśli nie chcesz, żeby kontaktował się 
z Tobą zespół Smokefree, możesz zadzwo-
nić pod numer 0141 201 2335.

Czy wiesz, co powoduje palenie podczas 
ciąży? 

• Toksyny z  dymu papierosowego mogą 
uszkadzać łożysko. Łożysko jest niezbędne do 
rozwoju dziecka.

• Zmniejsza się ilość dostarczanego dziecku 
tlenu, niezbędnego dla jego rozwoju.

• Niska masa urodzeniowa dziecka. Może to 
być przyczyną problemów podczas ciąży 
i porodu. Może również wywoływać problemy 
zdrowotne u dziecka w późniejszym okresie.

• Poronienie, przedwczesny poród i  urodzenie 
martwego dziecka.

Czy wiesz, co powoduje bierne palenie 
podczas ciąży?

• Śmierć łóżeczkowa

• Astma, ataki astmy i  poważne infekcje dróg 
oddechowych, np. zapalenie oskrzeli i płuc.

• Wysiękowe zapalenie ucha środkowego.

• Substancje chemiczne z dymu papierosowego 
w mleku matki.

Powiedziano mi o ukrytych chemika-
liach w papierosach i wpływie, jaki mają 
na mój organizm i na moje nienarodzone 
dziecko.

Pacjentka,
Oddział położniczy 
Princess Royal

Na czym 
polegają 
usługi rzucania 
palenia?

Smokeline: 0800 84 84 84


