
PASYVUS RŪKYMAS 

AR KADA SUSIMASTEI, KAD RŪKYDAMAS KENKI 
NE TIK SAU, TAČIAU IR APLINKINIAMS, 
ESANTIEMS ŠALIA TAVĘS? 

1 valanda prirūkytoje patalpoje = 1 surūkyta cigaretė! 

Pasyvus rūkymas – tai kvėpavimas tabako dūmais užterštu oru. Nerūkantysis, kurį laiką 
išbuvęs prirūkytoje patalpoje, gali jausti intoksikacijos požymius: galvos skausmą, pykinimą. 
Todėl visame pasaulyje yra kovojama už aplinką be tabako dūmų, skatinama nesitaikstyti su 
žalingais įpročiais. 

Rūkai darbe? Lietuvos Respublikos Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnyje numatyta, kad 
Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama darbo vietose, esančiose 
uždarose patalpose. Darbovietėse gali būti įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose 
leidžiama rūkyti, tačiau rūkymui skirtos patalpos neužtikrina pilnos darbuotojų apsaugos nuo 
pasyvaus rūkymo: 

 Inžinieriai teigia, kad jokia vėdinimo sistema negali visiškai pašalinti dūmų. Tai reiškia, 
kad net rūkant tam skirtose patalpose, oras teršiamas ir patalpose, kuriose nerūkoma. 

 Rūkymui skirtas vietas įrengus prie pastatų durų, langų ar vėdinimo angų, dūmai vis 
tiek pasklinda dėl skersvėjo. 

 Įrengus rūkymui skirtas patalpas, kiti darbuotojai neapsaugomi nuo pasyvaus rūkymo 
poveikio. Minėtose patalpose savo darbo laiku dirba valytojai, kurie priversti kvėpuoti 
tabako dūmais užterštu oru 

Patalpose, kuriose buvo rūkoma, tabako dūmuose randami teršalai išlieka ir po kelių mėnesių, 

net jei būstas buvo išvalytas ir paruoštas naujiems gyventojams. Tai reiškia, kad patalpų 

valymas nėra efektyvus būdas pašalinti su tabako dūmais išskiriamus teršalus. 

PASYVAUS RŪKYMO KELIAMI PAVOJAI: 

 Švedijos Nacionalinės sveikatos ir gerovės tarybos finansuotas tyrimas atskleidė, kad 
pasaulyje pasyvus rūkymas kasmet nusineša 603 000 nerūkančiųjų gyvybes. 

 Ūmus pasyvaus rūkymo poveikis pasireiškia akių sudirginimu, čiauduliu, sloga, kosuliu, 
pykinimu, galvos skausmais ir kitais simptomais. 

 Ilgainiui pasyvus rūkymas gali 25-30 proc. padidinti širdies ligų riziką ir 20-30 proc. 
padidinti plaučių ligų riziką. 

 Pasyvus rūkymas gali sukelti plaučių vėžį net tiems žmonėms, kurie niekada nerūkė. 



 Rizika susirgti astma žmonėms, veikiamiems aplinkoje esančių tabako dūmų, išauga 
40-60 procentų. 

Tabako dūmams ypač jautrūs vaikai. Jei namuose rūkoma, vaikai, ypač maži, auga ir vystosi 

blogiau, du kartus dažniau serga kvėpavimo takų ligomis, astma, vidurinės ausies uždegimu, 

didesnis jų mirtingumas. Staigios kūdikių mirties sindromas taip pat yra susijęs su pasyviu 

rūkymu. 

 Visų šių ligų bei simptomų galime išvengti nerūkydami ir vengdami kontakto su oru, 

kuris užterštas tabako dūmais. 

 Be to, nuolat matydami rūkančius tėvus ar kitus suaugusiuosius, jie ir patys užaugę dažniau 

ima rūkyti. Norvegų mokslininkai nustatė, kad šeimose, kur abu tėvai nerūko, rūkyti pradeda tik 

10 proc. vaikų. Jei rūko vienas iš tėvų, rūkyti pradeda 33 proc. vaikų. Jei vaikai mato abu 

rūkančius tėvus, rūkyti pradeda 67 proc. berniukų ir net 78 proc. mergaičių. 


