
 

 

Декілька міфів про нікотин 
 

1.Міф: нікотин викликає ракові захворювання 

Факт: нікотин не викликає раку. Істинною 

причиною виникнення різноманітних 

захворювань, серед яких рак і серцево-судинна 

недостатність, є смоли, чадний газ і інші (більш 

ніж 4000 тис.) сполуки, які вміщують тютюновий 

дим 

 

2.Міф: зуби жовтіють через нікотин 

Факт: нікотин не має до цього відношення. Зубну 

емаль забарвлює у жовтий колір смола, в яку 

перевтілюється цигарковий дим, охолоджуючись у 

роті 

 

3.Міф: нікотин заспокоює 

Факт: заспокійливий ефект обумовлений не дією 

тютюнового диму і нікотину (він є 

наркотиком-стимулятором), а проекцією 

психологічних очікувань людини з приводу того, 

що куріння заспокоює. Курця заспокоює вид 

цигарки у руці, затяжка, сама думка про те, що він 

заспокоїться.) Ходіння заспокоює не гірше. 
 

Корисні сайти: 
www.adic.org.ua - сайт українского 
інформаційного Центру з проблем алкоголю і 
наркотиків 
www.tobaccofreekids.org - сайт американської 
кампанії «За дітей, вільних від тютюну» 
www.tvereza.info- сайт ВГО «Твереза Україна» 
www.adic.org.ua/nosmoking/books/unisef  - 
Куріння та діти 
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МОЛОДІЖНА АКЦІЯ 

«ЗДОРОВО ЗДОРОВИМ БУТИ!» 

 

ВИ ХОТІЛИ б кинути 

палити, але вважаєте,  

що це неможливо? 
 

 

Спробуйте ще раз…. 
 

 
 

У Вас все вийде… 

 

Кіровоград 

2013 

 



 

 

Знайдіть докази чому саме Ви вирішили 

кинути палити? Наприклад: 

  

• щоб ваша родина була здоровішою 

• для покращення особистого здоров'я 

• хочу контролювати своє життя, а не бути 

залежним 

• не хочу, щоб від мене був неприємний запах 

цигарок 

• поважаю свій організм 

• для покращення самопочуття 

• хочу бути сучасним і показати гарний приклад 

• мати здорових нащадків 

 
  Допоможіть своєму організму 

  звільнитися від залежності: 

 

• не починайте новий день з цигарки 

• намагайтеся збільшувати час від однієї 

цигарки до іншої 

• не купуйте цигарки «про запас» 

• «забувайте» на деякий час купити нову 

пачку, якщо стара закінчилась 

• створіть собі незручні умови для паління 

 

Вживайте корисну їжу: 

• капуста - гарний засіб профілактики раку 

• томатний сік - засіб проти емфіземи легень 

• морквяний сік необхідний для 

укріплення слизових оболонок 

організму 

 

 

«Немає нічого простішого, ніж 

кинути палити, я сам 1000 разів 

робив це...» М. Твен 

Статистика: 
• Україна займає друге місце у світі по 

кількості випалених цигарок на людину 

• через тютюн щорічно з життям прощаються 

120 000 українців 

• кожна випалена цигарка коштує курцеві 15 

хвилин життя 

 

Якщо Ви дійсно вирішили 
звільнитися від паління! 

 

Подумайте навіщо Ви курите?  

Придивиться до себе деякий час: 

 

• стрес / подумайте, а як же розслабляються 

ті, хто не палить? 

Скажіть собі, що Ви і без цигарки можете 

чудово проводити час 

• звичка /придивіться, коли Ви випалюєте 

чергову цигарку? 

Якщо Ви це здійснюєте за ранковою кавою, 

відмовтеся поки що від кави 

• «нещаслива цигарка» не покращує 

настрою. Ви курите коли засмучені або 

розлючені? 

Можна зробити зарядку, шити, в'язати, 

погратися з дітьми, тваринами, почитати 

книжку, поспілкуватися з друзями, прогулятися 

або випити чашку ароматного чаю. 

• лимони, плоди шипшини, червоного 

перцю, смородини, зелена цибуля, 

часник - засоби проти цинги 

• паростки пшениці мають багато корисних 

та активних сполук, серед яких вітаміни Е, 

В12, фолієва кислота селен, які захищають 

тканини легень 

 

Кинути палити Вам допоможуть: 

• свіжа морква, бо цей овоч містить каротин 

та вітамін Е. Завдяки їм організм 

нейтралізує шкідливі речовини  

• апельсини, лимонний сік, чорна 

смородина.  Від цигаркового диму в 

організмі постійно низький рівень вітаміну 

С, бо нікотин починає його замінювати. 

Якщо регулярно вживати продукти, багаті 

на вітамін С, потреба у нікотині знизиться, 

а імунітет підвищиться  

• риб'ячий жир - 1 ч. ложку намастити на 

хліб, вживати 1- 2 рази на день протягом 

місяця 

• Мед - ранком до їжі з'їсти ложку меду, а за 

10 хв. випити склянку гарячого молока чи 

відвару вівса 

• Цукерки і соняшникове насіння 

-допоможе відволікти себе від думок про 

цигарки 

• Настої - для полоскання ротової 

порожнини у разі бажання закурити - 
 

1 ст. ложку суміші кореня аїру та листя 

м'яти перцевої у пропорціях 2:1 залити 

склянкою окропу, настояти у термосі 1- 

2 год. 

 Одним з симптомів відмови від нікотину є 

дратівливість, тому вам і вашим рідним 

допоможе гумор.  

  Кидайте палити з посмішкою! 


