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W związku ze zbliżającymi się obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu 31 maja 2021 

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Białymstoku uprzejmie informuje, iż hasło 

przewodnie tegorocznej akcji ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi:

„Commit to quit”,
co w wolnym tłumaczeniu sugeruje zobowiązanie do zakończenia nałogu / złożenie obietnicy 

rzucenia palenia. 

Postanowienie skutecznego pozbycia się nałogu jest szczególnie istotne w kontekście 

obecnej sytuacji epidemicznej. Pomimo pojawiających się różnych informacji na temat wpływu 

palenia tytoniu na częstość występowania i sposób przebiegu zakażenia SARS-CoV-2, 

Światowa Organizacja Zdrowia stoi na stanowisku, że palacze są prawdopodobnie bardziej 

podatni na zachorowanie. Dzieje się tak dlatego, że ich palce mają częsty kontakt z ustami, 

przez co łatwiej dochodzić może do przeniesienia wirusa. Taka sama sytuacja dotyczy palenia 

e-papierosów oraz korzystania z fajek wodnych, których ustnik używany jest przez wiele osób 

podczas spotkań towarzyskich. Jak sugerują niektóre wyniki badań, palenie tytoniu w miejscach 

publicznych lub w skupiskach ludzi może sprzyjać zakażeniom koronawirusem z uwagi na fakt, 

iż wydychany dym tytoniowy zawiera kropelki śliny, za pomocą których może dochodzić do 

transmisji wirusa.

Od dawna wiadomo także, że palenie tytoniu sprzyja występowaniu infekcji dróg 

oddechowych, schorzeń sercowo-naczyniowych, a także jest najczęstszą przyczyną raka płuc 

oraz najważniejszym czynnikiem ryzyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Prowadzone statystyki pokazują, że inhalacja dymu tytoniowego zwiększa ryzyko 

objawowego przebiegu infekcji SARS-CoV-2, a palacze dwukrotnie częściej niż osoby  

niepalące trafiają do szpitala. Z uwagi na uszkodzenia płuc wywoływane przez dym tytoniowy /  

parę papierosów elektronicznych są oni w większym stopniu narażeni na ryzyko ostrej 

niewydolności oddechowej, która jest najczęstszą przyczyną śmierci w przypadku COVID-19.



WHO rekomenduje zatem rzucenie palenia nie tylko ze względu na panującą pandemię, 

ale dla ogólnej poprawy stanu zdrowia.

Jako, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania chorobom odtytoniowym 

i zachowania dobrego zdrowia u palaczy jest zerwanie z nałogiem, bardzo proszę o podjęcie 

działań profilaktycznych w środowisku lokalnym, służących zapoznaniu społeczeństwa 

z negatywnymi skutkami palenia tytoniu i wyrobów powiązanych.

W załączeniu przesyłam materiały do wykorzystania w działaniach kampanijnych. 

Zachęcam do upowszechniania informacji na stronach internetowych, fanpage oraz 

podejmowania działań edukacyjnych wśród rodziców, uczniów oraz personelu placówek. 

Z  poważaniem

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO
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w Białymstoku
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