Разом з тютюновим димом утворені сполуки осідають на верхніх
дихальних шляхах, легенях, надходять у кров. Постійне подразнення
голосових зв’язок змінює тембр голосу, що помітно у людей, які
зловживають палінням. Потрапивши до легень, значна частина диму осідає
та поглинається альвеолами. Через це з’являється кашель, мокрота, ядуха,
бронхіт та інші захворювання дихальної системи. Внаслідок подразнення
слизової оболонки бронхів і трахеї, легень тютюновим димом, розвивається
їх хронічне запалення. Тому палії частіше хворіють на запалення легень,
туберкульоз, бронхіт, трахеїт, захворювання у них мають тяжкий перебіг.
У курців на відміну від людей, що не палять, в 2-3 рази частіше
розвивається інфаркт та передінфарктний стан, стенокардія та інші, при
цьому смертність від цих хвороб у курців значно вища.
Смертність від раку легень серед курців у 20 разів вища, ніж серед тих,
що не палять. Паління збільшує ризик захворіти на злоякісні новоутворення і
інших органів: язика, гортані, стравоходу, шлунка, сечового міхура, шлунка.
Паління також ускладнює перебіг інших хвороб людини, особливо
хронічних. Життя курців до 10 роки коротше, ніж у тих, що не палять, при
чому скорочення тривалості життя прямо залежить від того, з якого віку та як
довго людина палить.
Що стосується паління серед підлітків, то тут спочатку привабливим
чинником є бажання виглядати дорослим, не бути «білою вороною» серед
друзів, що палять, потім звичка укорінюється.
Особливо шкідливим паління є для молоді, і може негативно вплинути
на їх потомство та швидко призвести до проблем із здоров’ям.
Значної шкоди завдає також «пасивне паління», коли людина, що не
палить, вдихає повітря, отруєне тютюновим димом. При цьому, небажані
наслідки для стану їх здоров’я можуть бути ще гірші, ніж для курців, тому
що організм не адаптований до тютюнового диму.
Куріння є не лише особистою проблемою кожної людини окремо, але й
гострою соціальною і медичною проблемами. Куріння шкодить здоровю, а
отже,і всьому життю,тому відмовтеся від цієї згубної звички, якщо ви курите,
або ніколи не починайте курити. Зробіть свій усвідомлений вибір - ви за ,чи
проти свого здоров’я і гарного самопочуття?
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