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Łódź, Rzeszów i Szczecin włączają się w kampanię społeczną z okazji  
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Tytoń jest najczęstszą przyczyną śmierci, której moŜna uniknąć. Niestety, według statystyk WHO, co roku 
z powodu palenia umiera na świecie ponad 5 milionów osób - to więcej niŜ łączna liczba umierających 
z powodu HIV/AIDS, malarii i gruźlicy. Co gorsza, tytoń to jedyny towar konsumpcyjny, który zabija, jeśli 
stosuje się go zgodnie z przewidzianym przez producenta przeznaczeniem. 
 
W Polsce pali więcej męŜczyzn niŜ kobiet. Jednak liczba palących kobiet i dziewcząt ciągle rośnie, 
a w duŜych miastach i krajach wysoko rozwiniętych zaczyna dorównywać liczbie palących męŜczyzn. 
 
W latach 1974-82 w populacji kobiet odnotowano gwałtowny wzrost częstości codziennego palenia z 19% 
w 1974 r. do 32% w 1982 r. Był to najwyŜszy poziom częstości codziennego palenia jaki odnotowano 
u kobiet w Polsce. W latach 1985-1988 odnotowano spadek odsetka codziennie palących kobiet do 26%. Od 
tego czasu odsetek kobiet codziennie palących waha się na niezmienionym poziomie 23%-26%.  
 
Szacuje się, Ŝe 19% wszystkich zgonów wśród kobiet spowodowanych jest paleniem papierosów. 
 
Wyniki badania przeprowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny wskazują, Ŝe kiedykolwiek w Ŝyciu 
paliło 50% kobiet, 36% kobiet paliło w ciągu ostatnich dwóch lat, a  prawie co piąta z nich wypaliła 
w ostatnich dwóch latach blisko 20 paczek papierosów w ciągu jednego miesiąca.  
Badanie wykazało, Ŝe aŜ 11% kobiet kontynuuje nałóg palenia będąc w ciąŜy. Wpływa to niekorzystnie na 
zdrowie ich potomstwa: wśród kobiet palących w ciąŜy odsetek wcześniaków wynosi 11%, podczas gdy 
u nigdy nie palących 7%. Kobiety palące rodziły dzieci z niedowagą dwukrotnie częściej niŜ niepalące. 
Badanie potwierdziło, Ŝe zaprzestanie palenia w trakcie ciąŜy zwiększa o 50% szanse na urodzenie dziecka 
o normalnej masie urodzeniowej. 
 
Firmy tytoniowe, w celu zwiększenia swojego rynku i zysków, przygotowują produkty adresowane 
wyłącznie do kobiet i dziewcząt. 
Mimo, Ŝe od 2001 roku obowiązuje w Polsce zakaz reklamowania i promowania wyrobów tytoniowych, 
firmy tytoniowe promują swoje produkty wykorzystując inne moŜliwości wywierania wpływu na ludzi, np. 
eleganckie opakowania papierosów, kojarzone z luksusem i seksapilem.  
 
Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny oraz lokalni  Partnerzy …….włączają się w kampanię Kobieta 
a tytoń. Kampania skierowana jest do kobiet i ma na celu ograniczenie konsumpcji tytoniu wśród tej 
populacji.  
 
 
Więcej informacji: 
Imię i nazwisko, kontakt do koordynatora powiatowego 

 


