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Palenie w ciąży 
szkodzi podwójnie

• Palenie w ciąży szkodzi nie tylko mamie, ale także 
dziecku. Substancje trujące ograniczają transport 
odpowiedniej ilości składników niezbędnych dziecku 
do prawidłowego rozwoju. Dziecko w przyszłości 
może mieć problemy z zaburzoną przemianą materii, 
jak i wady układu sercowo-naczyniowego. Palenie 
zdecydowanie zwiększa ryzyko wad 
wrodzonych, poronienia czy przedwczesnego 
odklejenia się łożyska. Długotrwałe palenie 
papierosów w trakcie ciąży może prowadzić do 
niedotlenienia mózgu dziecka. W niektórych 
przypadkach dochodzi do pęknięcia błon płodowych. 
Konsekwencją może też być niższa waga 
urodzeniowa i wzrost występowania zespołu nagłej 
śmierci łóżeczkowej.



Zaburzenia widzenia 
wywołane paleniem 
papierosów

• Narząd wzroku również podlega 
negatywnemu działaniu palenia 
papierosów. Palacze są bowiem 
bardziej narażeni na ryzyko 
wystąpienia zaćmy niż osoby 
niepalące. Częściej także 
dochodzi u nich do rozwoju 
schorzeń plamki żółtej oka.



Zmiany skórne 
wywołane paleniem 
papierosów

• Palenie znacznie przyśpiesza proces starzenia 
komórek, co uwidacznia się w wyglądzie skóry. 
Nałóg tytoniowy prowadzi bowiem do znacznego 
niedotlenienia i niedokrwienia komórek skóry, a 
ponadto wpływa na obniżenie wytwarzania, 
odpowiedzialnych za nawilżenie skóry, kolagenu 
oraz stężenia estrogenów. Tzw. „twarz tytoniowa” 
czy „twarz palacza” to skóra poszarzała, cienka, 
sucha, z dużą ilością popękanych drobnych 
naczynek głównie w okolicy nosa i policzków, z 
licznymi zmarszczkami. Ponadto, palenie 
papierosów zaostrza przebieg wielu schorzeń 
skórnych np. łuszczycy, trądziku.



Choroby układu 
oddechowego

• Palenie powoduje podrażnienie nabłonka 
wyściełającego drogi oddechowe 
prowadząc do niekorzystnych zmian 
dojrzałych komórek nabłonka rzęskowego. 
Nabłonek ten nie wspomaga usuwania 
toksyn. Zwiększa to częstość występowania 
infekcji górnych dróg oddechowych. W 
dłuższej perspektywie prowadzi to do 
rozwoju: przewlekłego zapalenie oskrzeli, 
rozedmy płuc czy przewlekłej choroby płuc.



Choroby
nowotworowe

• - rak krtani

• - rak płuca

• - rak nerek

• - rak gardła

• - rak przełyku

• - rak jamy ustnej

• - rak pęcherza moczowego



Skutki palenia 
e-papierosów

- przyspieszenie bicia serca

- wzrost ciśnienia krwi

- zwężenie dróg oddechowych

- zmniejszenie elastyczności naczyń krwionośnych

- używanie e-papierosów przez nastolatki jest związane 
z ryzykiem rozwoju astmy

- nikotyna zmienia także sposób, w jaki powstają 
synapsy, które odpowiadają za koncentrację uwagi i 
proces uczenia się

- nikotyna zawarta w e-papierosach może również 
przygotować mózg nastolatka do uzależnienia od innych 
narkotyków



Postawy 
prospołeczne

• Tworzenie miejsc wolnych od dymu 
tytoniowego

• Tworzenie miejsc specjalnych do 
palenia tytoniu

• W szkołach odbywają się różne 
konkursy na temat negatywnych 
skutków palenia

• Różne kursy i kampanie na temat 
wyrobów tytoniowych

• Kontrole sanitarne



Życzliwość w 
relacjach 
międzyludzkich

• W sferze werbalnej i niewerbalnej 
mamy mnóstwo okazji, by wyrazić 
naszą życzliwość lub jej brak. Decyduje 
o tym nasz ton głosu, dobór słów i 
gestów.

• To, co myślimy o innych, o świecie, o 
sobie samym, o życiu jest 
odzwierciedlane przez nasz język, nasz 
sposób bycia. Życzliwe nastawienie 
wpływa na to, czy widzimy w drugim 
wroga czy przyjaciela.



,,Życzliwość'' to 
wszystkiego po 
trochu:

• Przyjaźń

• Pomaganie

• Dobroć

• Uprzejmość

• Serdeczność

• Troska

• Empatia

• Szczere spojrzenie

• Miły uśmiech

• Wyraża troskę o drugiego człowieka



Odpowiedzialność 
w relacjach 
międzyludzkich

• Nie bierz odpowiedzialności za 
innych – dla twojego dobra

• Należy brać odpowiedzialność za 
swoje słowa

• Należy brać odpowiedzialność za 
swoje czyny


