
Tabako rūkymas – labiausiai paplitusi 
priklausomybės liga, tarptautinėje ligų 
klasifikacijoje įvardijama kaip Psichikos ir 
elgesio sutrikimai vartojant tabaką. Ši 
priklausomybės rūšis kelia daugiau sveikatos 
problemų ir priešlaikinių mirčių, negu visos kitos 
legalios ir nelegalios narkotinės medžiagos kartu 
sudėjus.  

Pasaulio sveikatos organizacija rūkymo 
keliamą pavojų asmens ir visuomenės sveikatai 
lygina su epidemijų keliamais pavojais. 
Populiariai kalbant, nėra nė vienos žmogaus 
organizmo sistemos, kuriai nekenktų rūkymas, 
kaip nėra ir nekenksmingų cigarečių. 

 
Tabako dūmuose esančios medžiagos 

slopina organizmo imuninį atsaką ir organizmas 
nesugeba atpažinti ir sunaikinti pakitusių 
(mutavusių) ląstelių. Greta cigaretėse esančio 
nikotino, sukeliančio priklausomybę, greta vėžį 
sukeliančių medžiagų – kancerogenų, ne mažiau 
rūkančiojo sveikatai kenkia ir su kiekvienu dūmu 
įkvepiamos smalkės, degant cigaretei 
išsiskiriančios dervos, kiti elementai. 

 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

duomenimis, 70,6 proc. rūkančių suaugusiųjų 
norėtų mesti rūkyti, net 75,4 proc. iš jų buvo 
kada nors susirūpinę dėl neigiamo rūkymo 
poveikio sveikatai. Kiekvienam metančiajam 
rūkyti reikalinga individuali strategija. Nors 
daugumai norinčiųjų mesti tai pavyksta be 
specialistų pagalbos, bet jiems yra labai svarbus 
ne tik artimiausių žmonių – draugų, šeimos 
narių, bet ir specialistų pritarimas, palaikymas. 

 
Metus rūkyti organizmas nebegauna 

nikotino, pasigendama ir tūkstančius kartų atliktų 

rūkymo veiksmų. Dėl to sutrinka įprastinė 
psichologinė pusiausvyra ir savijauta: vargina 
noras rūkyti, padidėja nerimas, nervingumas, 
sunku susikaupti, sumažėja darbingumas, blogėja 
nuotaika, gali sutrikti miegas, apetitas, 
virškinimas. Abstinencija kiekvienam pasireiškia 
labai individualiai. Tačiau po dienos kitos ji ima 
silpnėti ir per kelias savaites visiškai praeina. 

 
Metimas rūkyti – efektyvesnis būdas 

apsisaugoti nuo rūkymo sukeltų ligų negu bet 
kuri kita atskirai paimta prevencijos priemonė. 
Ne visiems tai pasiseka be artimųjų ar sveikatos 
priežiūros specialistų pagalbos. Apsisprendimui 
mesti rūkyti įtakos turi rūkančiojo žinios, 
nuostatos ir ketinimai, draugų, bendraamžių 
įtaka, artimųjų, šeimos narių pavyzdys, 
specialistų nuomonė. Neretai užtenka tik, kad 
šeimos gydytojas paklaustų pas jį atėjusio 
ligonio, ar šis nerūko. Dažną tai rimtai paskatina 
atsisakyti šio įpročio. Dauguma rūkančiųjų 
pamąsto, kad kada nors reikėtų mesti. 

 
Apsispręsti atsisakyti cigaretės kai kuriuos 

gali paskatinti supratimas, kad rūkydamas 
žmogus kenkia ne tik sau, bet dažniausiai ir 
tiems, kuriuos labiausiai myli – šeimos nariams, 
vaikams, draugams, žmonėms, su kuriais 
praleidžia daugiausia laiko. Jei jiems tenka būti 
prirūkytose patalpose, grėsmė jų sveikatai labai 
išauga. 

 
Metimas rūkyti yra veiksmingiausias būdas 

nesusirgti rūkymo sukeltomis ligomis. Metus 
rūkyti gerėja fizinė savijauta, plaučių, kvėpavimo 
funkcijos, mažėja rizika susirgti vėžiu, miokardo 
infarktu ir kitomis ligomis. Mesti rūkyti 
naudinga bet kokio amžiaus žmogui. Atsisakius 

rūkymo mažėja su juo susijusių ligų rizika, ilgėja 
gyvenimo trukmė. Nauda sveikatai tuo didesnė, 
kuo anksčiau metama rūkyti. 

 
Po metimo rūkyti praėjus: 
20 minučių Jūsų kraujospūdis ir pulsas 

taps normalus. 
8 valandoms Deguonies kiekis kraujyje 

taps normalus. 
24 valandoms Jūsų organizme nebeliks 

anglies monoksido 
(smalkių). 

48 valandoms Jūsų kūne nebeliks 
nikotino. Pagerėja uoslės ir 
skonio jutimai. 

72 valandoms Kvėpuoti bus lengviau, nes 
prasideda bronchų 
relaksacija. 

2-12 savaičių  Pagerėja organizmo 
kraujotaka. 

3-9 mėnesiams Sumažėja kosulys, 
dusulys, lengvėja 
kvėpavimas, nes dešimčia 
procentų pagerėja plaučių 
funkciniai rodikliai. 

1 metams  Ketvirtadaliu sumažėja 
širdies infarkto rizika. 

10 metų  Dvigubai sumažėja 
plaučių vėžio tikimybė, 
širdies infarkto tikimybė 
tampa tokia pat, kaip 
niekad nerūkusio žmogaus. 

 
Nėra nei vieno būdo mesti rūkyti, kuris 

tiktų visiems norintiesiems. Mesti rūkyti – 
reiškia keisti gyvenimo būdą. Norintiesiems 
mesti rūkyti patariama visų pirma suformuluoti 
priežastis. Tai galėtų būti noras stiprinti sveikatą, 



noras sutaupyti pinigų, noras apsaugoti vaikus, 
namiškius ir draugus nuo pasyviojo rūkymo. 
Priežasčių mesti rūkyti yra tikrai daug. Svarbu 
nuspręsti, kuri iš jų yra jums svarbiausia. 

 
Nusprendę mesti jokiu būdu neatidėliokite 

ir „netempkite laiko“. Nutarkite, kuri cigaretė 
jums svarbiausia, ir gerai apgalvokite, kaip jos 
atsisakysite. 

Pasirinkite metimo dieną. Vieni rinksis 
dieną, kai gali skirti laiko sau (pvz., savaitgalį, 
atostogas), kiti, atvirkščiai – labiausiai užimtą 
laiką. Metimo dienai ruoškitės iš anksto. 
Išmeskite viską, kas susiję su rūkymu – 
cigaretes, pelenines, žiebtuvėlius.  

Paprašykite pagalbos. Pasakykite šeimai ir 
draugams, kad metate rūkyti. Nevenkite kreiptis į 
specialistus. Jei rūko kas nors iš jūsų šeimos ar 
draugų, paprašykite, kad nesiūlytų jums 
cigarečių ir nerūkytų šalia jūsų. O gal tas žmogus 
norėtų pabandyti mesti drauge su jumis? 

Venkite situacijų, kurios keltų įtampą ir 
skatintų norą užsirūkyti. Pirmąją nerūkymo 
savaitę pasistenkite suplanuoti labai detaliai – 
nepalikite nei valandėlės laiko, per kurį kiltų 
noras užsirūkyti. 

Keiskite įpročius. Rūkymas labai dažnai 
būna susijęs su įprastiniais dienos veiksmais, 
savotiškais ritualais (cigaretė geriant kavą, rytinė 
cigaretė, cigaretė kalbant telefonu). Bandykite 
keisti įpročius (vietoj kavos gerkite sultis, 
telefoną laikykite kita ranka ir t.t.) Su savimi 
visuomet turėkite kramtomosios gumos, 
ledinukų, vaisių ar bent galimybę išgerti stiklinę 
vandens, kad, kilus norui užsirūkyti, galėtumėte 
pasinaudoti kuo nors iš jų. 

Pamėginkite pradėti mankštintis ar 
sportuoti. Fizinė veikla gerina nuotaiką, teikia 

žvalumo ir energijos, mažina įtampą. Susiraskite 
pačią maloniausią fizinio aktyvumo rūšį. 

 
Džiaukitės kiekviena diena be cigaretės. 

Negalvokite apie rytojų, stenkitės išlikti 
nerūkančiu šiandien. Pasveikinkite save su 
kiekviena diena, kurią pavyko praleisti be 
rūkymo. 

Prisiminkite – sunkiausia pirmoji savaitė, 
tačiau, jai praėjus, atsipalaiduoti nevalia. 

Dažniausiai daroma klaida – manoma, kad 
viena cigaretė nepakenks. Būkite pasiruošę tokiai 
situacijai, ir iš anksto sugalvokite, kaip save 
apdovanosite, prisiminkite, kodėl nusprendėte 
mesti, ir tvirtai laikykitės savo sprendimo. 

Dovanokite sau ir artimiesiems svarbią 
dovaną – išsaugotą sveikatą ir gyvenimą, 
netemdomą cigaretės dūmo. 
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