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Rūkymas – tai viena
pagrindinių susirgimo vėžiu
priežasčių. Nustatyta, kad
rūkymas yra 30 proc. mirčių
nuo piktybinių navikų
priežastis. Rūkaliai ne tik
miršta jaunesni, jie daug labiau
linkę sirgti įvairiomis ligomis
jaunesniame amžiuje.
Kuo ilgiau rūkote, tuo didesnę
žalą sukelia rūkymas, vadinasi,
kuo anksčiau mesite rūkyti,
tuo labiau sau padėsite.
Mesti rūkyti – niekada nevėlu.
Jūsų savijauta pradės gerėti
iškart, kai tik atsisakysite šio
žalingo įpročio. Metę rūkyti,
jausitės sveikesni ir stipresni,
be to, dar sutaupysite ir pinigų.
Šiame lankstinuke rasite daugiau informacijos apie
tai, kaip rūkymas veikia Jūsų organizmą. Jis padės
sužinoti, kaip galite sau padėti atsikratyti šio žalingo
įpročio.

Rūkymas kenkia ne tik Jūsų plaučiams
Iš 10 susirgimo plaučių vėžiu atvejų daugiau nei
8 lemia rūkymas. Rūkymas sukelia ir daugybę kitų
vėžinių susirgimų. Į kraują patekusios kenksmingos
cheminės medžiagos nukeliauja ir į kitus kūno
organus, kur gali tapti susirgimo vėžiu priežastimi.
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Rūkymas padidina grėsmę susirgti ir kraujo vėžiu –
mieloleukemija, moterims – gimdos kaklelio ir
kiaušidžių vėžiu.

Kodėl rūkymas pakenkia daugybei organų?
Kvėpavimas rūkant
Rūkant cigaretę, dūmai patenka į burną ir nosį.
Toliau jie keliauja pro balso stygas rykle žemyn,
paskui per trachėją, kol pasiekia plaučius, šitaip
didindami grėsmę, kad ir šiuos organus kada
nors gali pažeisti vėžys.
Dūmų rijimas
Nepaisant to, kad didžiausia dūmų dalis įkvepiama
į plaučius, tam tikra jų dalis visada nuryjama. Taip
dūmai per stemplę (vamzdelį maistui) patenka
į skrandį.
Cheminių medžiagų judėjimas kraujotaka
Dūmuose esančios cheminės medžiagos patenka
į kraują ir per jį pasklinda organizme.
Dėl šios priežasties vėžys gali išsivystyti kituose
kūno organuose, pavyzdžiui, kasoje, gimdos
kaklelyje ar kepenyse.
Cheminių medžiagų pašalinimas iš organizmo
Inkstai filtruoja kraują, pašalindami iš organizmo
nepageidaujamus chemikalus. Cigarečių
dūmuose esančios cheminės medžiagos
galiausiai patenka į šlapimą, kuris prieš
pasišalindamas iš organizmo patenka į šlapimo
pūslę. Vadinasi, rūkymas gali tapti ir inkstų bei
šlapimo pūslės vėžio priežastimi.

Cigarečių dūmai. Kas tai yra?
Cigarečių, pypkių ir cigarų dūmai – tai tūkstančių
cheminių medžiagų kokteilis.
Tabako dūmuose nustatyta mažiausiai 70 vėžį
sukeliančių cheminių medžiagų. Štai keletas
iš jų:
•	benzolas – cheminių medžiagų pramonėje
naudojamas nuodingas tirpiklis,
•	formaldehidas – naudojamas kaip negyvų
audinių konservavimo priemonė,
•	nitrozaminai – pesticiduose naudojama
cheminių medžiagų grupė,
•	benzpirenas – pavojinga medžiaga,
naudojama medienos konservavimui,
•	polonis (210) – ypač nuodinga radioaktyvi
cheminė medžiaga.
Jau daug metų trunkantys moksliniai tyrimai
parodė, kad šios cheminės medžiagos pažeidžia
ląsteles, lemia jų nevaldomą augimą ir šitaip
sukelia vėžį.

„Stebina ne tai, kad daugybė
tabako dūmuose esančių nuodų
nužudo pusę rūkalių, o tai,
kad pusė jų lieka gyvi.“
Seras Richard Peto,
Cancer Research UK mokslininkas

Bedūmis tabakas taip pat gali sukelti vėžį
Bedūmis tabakas gali kelti grėsmę susirgti
burnos, stemplės ir kasos vėžiu. Bedūmio tabako
vartojimas gali tapti ne tik žalingu įpročiu, šio
tabako sudėtyje taip pat yra daugybė tų pačių
vėžį sukeliančių cheminių medžiagų.
Rūkymo atsisakymo nauda
Rūkymo atsisakymas prilygsta didelės kliūties
įveikimui, tačiau yra daug būdų tai padaryti gan
nesunkiai.
Kad gerėtų savijauta, labai svarbu mesti rūkyti
iškart, o ne vien tik sumažinti rūkymą. Rūkymo
daroma žala didėja laikui bėgant. Riziką susirgti
vėžiu didina tiek Jūsų surūkytų cigarečių kiekis,
tiek ir rūkymo „stažas“. Pavyzdžiui, 5 surūkomos
cigaretės per dieną rūkant 20 metų kenkia net
labiau nei 10 surūkomų cigarečių per dieną rūkant
10 metų. Taigi, kuo anksčiau mesite rūkyti –
tuo bus geriau.
Kreipkitės pagalbos į profesionalus
Jei pageidaujate, kad Jums būtų padėta
mesti rūkyti, turite kreiptis į šeimos gydytoją ar
priklausomybės ligų centrą.

Nusiteikite pozityviai
Nerūkantys gyvena 10 metų ilgiau nei rūkantys
visą gyvenimą.
Savo labui meskite rūkyti kuo anksčiau.
Visiems aplinkiniams ir artimiesiems gyventi
bus sveikiau
Rūkančiųjų išpučiami tabako dūmai gali sukelti
vėžį ir nerūkantiems. Šiuo požiūriu labai jautrūs
yra vaikai. Jie ypatingai greitai pažeidžiami įvairių
rūkymo poveikių.
Sutaupysite pinigų
Vertinant dabartinėmis kainomis, 20 surūkytų
cigarečių per dieną rūkant 20 metų Jums kainuos
maždaug 22 000 eurų.

„Metus rūkyti, pirmiausia
atgijo kvapų ir skonio
pojūčiai. Dėžutė braškių –
štai, kur gėris!“
(iš metusiojo rūkyti elektroninio laiško)

Papildoma informacija
Daugiau informacijos apie vėžinius susirgimus
lietuvių kalba galite rasti Pagalbos onkologiniams
ligoniams asociacijos (POLA) internetinėje
svetainėje www.pola.lt.
Daugiau informacijos apie vėžį anglų kalba galima
rasti pacientams skirtoje svetainėje
www.cruk.org/about-cancer
Apie Cancer Research UK
Tai mokslininkų organizacija, siekianti išgelbėti
daugiau gyvybių, išvengti, kontroliuoti ir išgydyti
visas vėžio rūšis. Visa informacija lankstinukuose
yra kruopščiai patikrinta, paremta naujausiais
mokslinių tyrimų duomenimis.
Apie POLA
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA)
vienija pacientų draugijas ir kitas nevyriausybines
organizacijas. POLA siekia, kad sergantieji
onkologinėmis ligomis gautų ne tik kokybišką
medicininę, bet ir edukacinę, socialinę, psichologinę
pagalbą. POLA veiklos ir finansines ataskaitas rasite
svetainėje www.pola.lt
Paremti POLA galite:
• skirdami 2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų
mokesčio
• pervesdami paramą į POLA banko sąskaitą
• paremdami prekėmis ar paslaugomis
• prisijungdami prie POLA savanorių komandos
Rekvizitai
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija
Įmonės kodas: 302704554
Reg. adresas: A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas
Sąskaitos Nr.: LT 63 7044 0600 0779 8055
Telefonas: +370 686 39032
El. paštas: info@pola.lt
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