
Pasyvaus rūkymo žala 

 

Pasyvus rūkymas kelia grėsmę mūsų sveikatai. Rizikos grupėje yra visi žmonės, nepaisant 

amžiaus, lyties ir sveikatos būklės. Tabako dūmų įkvėpimas padidina plaučių vėžio, astmos ir 

širdies priepuolio riziką vidutiniškai 30%. 

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, nėra saugaus pasyvaus rūkymo – pasyvaus 

tabako dūmų įkvėpimo, kurį sudaro rūkytų tabako gaminių dūmai ir rūkančiojo dūmai. Pasak 

buvusios PSO generalinės direktorės Margaret Chan, daugelis šalių ėmėsi priemonių apsaugoti 

žmones nuo pasyvaus rūkymo. Mūsų šalis į šį sąrašą pateko 2020 metais “Tabako, tabako 

gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo nr. I-1143 19 straipsnio 

pakeitimas“draudžia rūkyti visose viešose vietose. 

Kas yra pasyvus rūkymas? 

Tabako dūmuose yra  apie 4000 cheminių medžiagų, iš kurių daugiau nei 50 yra kenksmingos ir 

kancerogeninės. Tabako dūmų įkvėpimas sukelia širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo takų 

ligas. Kartu tai gali sukelti ankstyvą suaugusiųjų mirtį. 

Pasyvų tabako dūmų galima įkvėpti visur, kur yra rūkančiųjų. Pasaulio sveikatos organizacija 

apskaičiavo, kad dėl tabako dūmų darbe kasmet miršta 200 000 žmonių. Apie 700 milijonų vaikų 

kvėpuoja oru, užterštu tabako dūmais. 

Būti pasyviu rūkaliumi yra beveik tas pats, kas lankytis radioaktyvioje zonoje. Tačiau apeiti 

rūkantįjį ne visada pavyksta. Mat rūkantys dažnai nesilaiko reikalavimų nerūkyti viešose vietose, 

taip sukeldami pavojų sau ir kitiems. 

PSO duomenimis, tabako vartojimas yra viena iš pagrindinių mirties priežasčių visame 

pasaulyje. Tabako vartojimas sparčiai auga. Jei tokios tendencijos išliks, iki 2030 m. 8 iš 10 

mirčių bus susijusios su tabaku. 

Kas kenkia labiau – pasyvus ar aktyvus rūkymas? 
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Daugybė mokslinių tyrimų rodo, kad vidutiniškai neigiamas pasyvaus rūkymo poveikis 

nerūkančiam prilygsta vienos cigaretės surūkymui kas 5 valandas. Tiek aktyvūs, tiek pasyvūs 

rūkaliai pagal surūkomų cigarečių skaičių patiria beveik vienodą žalą sveikatai. Tuo pačiu metu 

pasyvūs rūkaliai gali padaryti daugiau žalos dėl tam tikrų tabako dūmuose esančių 

medžiagų. Taip yra dėl to, kad aktyvus rūkalius rūko cigaretę su filtru, o pasyvus – be jokių 

filtrų. 

Pro filtrą sklindantys dūmai yra mažiau kenksmingi, nes kai kurios kenksmingos anglies dalys 

nusėda filtre ir jų koncentracija yra daug mažesnė. Jei dūmai išeina iš cigaretės galiuko ir 

pasyvus rūkalius juos įkvepia tiesiai, jis gauna visų tabako dūmų junginių šoko dozę. 

Remiantis JAV atliktais tyrimais, pasyvus rūkymas gali sukelti plaučių vėžį vyresniems nei 30 

metų žmonėms, palyginti su nerūkančiais ir aktyviai rūkančiais. Tyrimo rezultatai patvirtina 

nuolatinį prevencijos ir rūkymo metimo poreikį, taip pat pasyvaus rūkymo tyrimus, siekiant 

toliau tirti rizikos veiksnius, galinčius sukelti plaučių vėžį dėl rūkymo. 

Kai kurie tyrimai parodė , kad pasyvūs rūkaliai turi tokias pačias sveikatos problemas kaip ir 

aktyvūs rūkaliai. Be to, jie taip pat gali turėti atminties ir koncentracijos problemų. Tiek aktyvus, 

tiek pasyvus rūkymas kenkia žmonių sveikatai. 

Pasyvus rūkymas nėštumo metu 

Pastojančioms moterims patariama mesti rūkyti ir nerūkyti. Juk pasyvus nėščiųjų rūkymas 

padidina vaiko patologijų riziką tiek nėštumo metu, tiek po gimdymo. Visų pirma, pasyvus 

rūkymas gali būti viena iš priešlaikinio gimdymo, vaisiaus patologijų vystymosi priežasčių, taip 

pat sukelti vaiko širdies ydų, įvairių vidaus organų ligų atsiradimą. 

Antrinių tabako dūmų poveikis yra viena iš išmetamųjų teršalų, mažo gimimo svorio ir staigios 

kūdikių mirties sindromo (gimusių iki vienerių metų, staiga nustojančių kvėpuoti miego metu 

mirties priežastis) išsivystymo priežasčių. 

Nėščios moterys gali įkvėpti dūmų net to nežinodamos. Egzistuoja toks dalykas kaip trečiųjų 

šalių dūmai, t.y. nuo cigarečių likę tabako likučiai ant baldų, kilimų ar daiktų. Dūmų 

komponentai gali išsilaikyti mėnesius ir metus. Dūmų toksinai patenka į nėščiosios kraują, kai ji 

liečia tokius daiktus. Žinoma, moteris toksinus perduoda vaikui. Los Andželo tyrimų institute 

atlikto tyrimo duomenimis, trečiųjų šalių dūmų likučiai neigiamai veikia vaisiaus vystymąsi. Dėl 

to vėlesniame amžiuje vaikui sunku kvėpuoti. 

Europos nėštumo asociacija rekomenduoja nėščioms moterims mesti rūkyti ir imtis atitinkamų 

kovos su pasyvaus rūkymo priemonių. Visų pirma, turite įsitikinti, kad jūsų partneris rūko tik 

lauke ir po parūkymo į namus neįeitų su viršutiniais drabužiais.  
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Kaip pasyvus rūkymas veikia vaiką? 

 

Europos pediatrų akademija teigia, kad daugiau nei milijonas vaikų savo namuose įkvepia tabako 

dūmų. Geriausias būdas išlaikyti vaikų sveikatą – mesti rūkyti. Jei suaugusieji dėl kokių nors 

priežasčių nenori to daryti, rekomenduojame tėvams po rūkymo nusiplauti rankas su muilu. Juk 

vaikai, kurie patiria pasyvų rūkymą, dažniau turi imuniteto problemų, yra linkę į ausų infekcijas, 

turi problemų su dantimis. Jei neseniai susilaukėte kūdikio, turėtumėte visiškai atsisakyti 

cigarečių arba neleisti rūkyti namuose ar bute. 

Rūkančiųjų vaikai dažniau serga peršalimo ligomis nei nerūkantys vaikai. Rūkančiųjų vaikams 

taip pat dažniau pasireiškia tokie simptomai kaip nosies užgulimas, galvos skausmas, užkimimas 

ir kosulys. Astma sergantys vaikai ypač jautrūs tabako dūmams. Jie patiria vis daugiau astmos 

priepuolių, kurie yra daug sunkesni. Amerikos pediatrų akademija atliko pasyvaus rūkymo 

poveikio tyrimus ir nustatė, kad dūmai gali likti ant baro sienų, automobilių durelių ir net vaikų 

plaukuose. 

Pasyvus rūkymas nuo elektroninių cigarečių 

 Elektroniniai rūkymo prietaisai, kurie yra plastikiniai arba metaliniai vamzdeliai ir kuriuose yra 

užtaisas su skysčiu, vadinami elektroninėmis cigaretėmis. Jie šildo ir išgarina nikotino turintį 

tirpalą. Kaitinant vamzdelį, rūkalius įkvepia skystį, kuris virsta aerozoliu, o dūmai iškvepia į 

aplinką. 

Jei žmogus yra šalia elektroninių cigarečių rūkančiojo, jis taip pat įkvepia toksinų prisotintus 

dūmus, sako Kalifornijos tabako tyrimų ir kontrolės centro direktorius daktaras Stantonas 

Glanzas. Aerozolyje yra didelė ypač smulkių junginių koncentracija, galinti sukelti 

daugelio kvėpavimo takų ligų išsivystymą . Elektroninės cigaretės poveikis žmonių sveikatai 

priklauso nuo naudojamo skysčio cheminės sudėties ir elektroninės cigaretės veikimo 

mechanizmo. 

Europos  nerūkymo fondo duomenimis, elektroninių cigarečių purškikliuose yra mažiausiai 10 

cheminių junginių, kurie yra kancerogeniniai (nikelis, nikotinas, acetaldehidas, benzenas, švinas, 

izoprenas, toluenas ir kt.). Jie gali sukelti akių paraudimą, sudirginti gerklę ir kvėpavimo takus. 
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Kaip išvengti pasyvaus rūkymo 

 

Pasyvus rūkymas yra pavojingas, kaip patvirtina daugybė tyrimų. Norėdami apsisaugoti nuo to – 

venkite rūkalių ir vietų, kur jie yra. Jei tai neįmanoma, rinkitės didelius kambarius su dideliu 

gryno oro srautu. Tai sumažina neigiamą tabako dūmų poveikį. 

Jei šeimos nariai rūko, namuose tikslinga įrengti papildomas vėdinimo sistemas. Šlapias valymas 

muilo tirpalais turėtų būti atliekamas kelis kartus per dieną, nuo baldų paviršių nuvalomos 

dulkes, po kiekvieno rūkymo patalpa turi būti vėdinama bent 15 minučių. Idealiu atveju geriausia 

visiems šeimos nariams uždrausti rūkyti patalpose. 

Kalbant apie viešąsias vietas, reikėtų rinktis tas, kuriose yra kambariai nerūkantiems. Jei 

atsidūrėte rūkomajame, stenkitės ten ilgai neužsibūti. Grįžę namo būtinai nusiprauskite po dušu 

ir dėvėkite švarius drabužius. 

Pasyvus rūkymas kenkia žmonių sveikatai, ypač mažina imunitetą. Nebijokite pareikšti pastabų 

tiems, kurie rūko šalia jūsų. Atminkite, kad dabartiniai teisės aktai draudžia rūkyti viešose 

vietose. 

Straipsnį paruošė pagal ULAC informaciją  

Narseta Klevečkienė 
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje 

Mob. tel.  8676 847 30 

El. p. narseta.kleveckiene@sveikatos-biuras.lt 

http://www.sveikatos-biuras.lt 

https://www.facebook.com/siauliuvsb 
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