
Jak pomóc 
dziecku rzucić 

palenie 
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Rodziny rzucają palenie 

Badania pokazują, że rodzice mają największy wpływ na 
to czy ich dzieci palą lub będą paliły papierosy  



ü  Jeżeli palisz, możesz pomóc swojemu dziecku 
zrywając z nałogiem 

ü  Dzieci rodziców, którzy przestali palić rzadziej zaczynają 
palić i częściej zaprzestają palenia jeżeli są już 
palaczami 

Rodziny rzucają palenie 



 

Badania pokazują, że mimo tego, że palisz ciągle 
jeszcze możesz wpływać na dziecko aby nie 
zaczynało. 

 

 

 

Rodziny rzucają palenie 



Oto kilka zaleceń/sugestii na temat jak 
pomóc dziecku rzucic palenie   

Rodziny rzucają palenie 



 

Rozmawiaj z dzieckiem o zerwaniu z nałogiem  

 

Badania pokazują, że większość młodzieży chciałaby 
rzucić palenie papierosów 

Wspieraj ich i dodawaj odwagi, oferując pomoc i rady 

Rodziny rzucają palenie 



Miej dom wolny od dymu tytoniowego, wprowadź zakaz 
palenia we wszystkich pomieszczeniach   

 

ü Nie pozwalaj nikomu palić w domu – włącznie z samym sobą – 
nawet, jeżeli na zewnątrz jest duży mróz 

ü W ten sposób chronisz też tych członków rodziny, którzy nie 
palą 

Rodziny rzucaja palenie 



Dowiedz się jak przemysł tytoniowy pozyskuje twoje 
dziecko i podkreślaj to: 

 badania marketingowe pokazują, że 60% palaczy 
zaczynało w wieku <13 lat a 90% w wieku >20 lat 

ü  Firmy produkujące papierosy uwzględniają te statystyki  
tworząc reklamy papierosów adresowane do młodych 
ludzi przez: 
ü  Wywieranie wrażenia, że palenie jest przyjemnością i 

rodzajem rozrywki w świecie dorosłych.  

ü  Utożsamianie papierosów z buntem, wolnością, męskością 
(dla chłopców) i kobiecością (dla dziewcząt) 

Rodziny rzucają palenie 



1.  Zachęć dziecko do napisania na kartce z jakich 
powodów chciałoby rzucić palenie. Spytaj dziecko o 
racje, które przemawiają za natychmiastowym 
zerwaniem z nałogiem 

2.  Pomóż wyznaczyć datę rzucenia. Doradź, że nie 
powinno to być w szczególnie stresujących okresach, 
np. w czasie końca semestru czy roku szkolnego, 
egzaminów itp. 

Przestajemy palić-pomóż dziecku  



Przestajemy palić-pomóż dziecku  

3.  Zachęcaj dziecko do przyjaźni z rówieśnikami 
niepalącymi i takimi, które będą je wspierać w podjętej 
decyzji zerwania z papierosami.  

4.  Zachęcaj je do nowych aktywności (sport, kółko 
teatralne, itp.) 

5.  Pomagaj im ćwiczyć mówienie „nie”. Na stronie 
internetowej euFAQT jest wiele źródeł ze wskazówkami 
jak to robić 



6.  Rozmawiaj z dzieckiem o głodzie nikotynowym. 
Przypomnij mu, że trwa on zaledwie kilka minut. 
Doradź głębokie oddechy. Kup mu gumę do żucia (bez 
cukru), wykałaczki, słomki, itp..  

7.  Skontaktuj się ze specjalistą aby uzyskać pomoc.  
Zapytaj go  o produkty zastępcze nikotyny. Nie 
pozwalaj dziecku używać ich bez wcześniejszej 
konsultacji ze specjalistą  

Przestajemy palić-pomóż dziecku  


