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Niedawno pojawiła się w szkołach nowa moda na e-papierosy. Przede wszystkim                         

w gimnazjach uczniowie coraz częściej są przyłapywani na paleniu tak zwanych 

papierosów elektronicznych. Twierdzą przy tym, że tym przypadku nie działa ustawa                   

o zakazie palenia, bo nie w nich nikotyny i nie są szkodliwe. 
 

E-papieros (papieros elektroniczny) to zasilane baterią urządzenie inhalacyjne dające 

użytkownikowi podobne wrażenia jak przy paleniu tradycyjnych papierosów.  

 

Fotografia e-papierosa  
 

 
 

Obecna generacja e-papierosów najczęściej przypomina z wyglądu długopis. Odchodzi się od 

wyglądu przypominającego zwykłego papierosa. Na rynku znaleźć można także modele 

imitujące fajkę, cygaro itp.
. 
Klasyczny e-papieros składa się z dwóch lub trzech części. 

Podstawowa zasada działania e-papierosa to podgrzanie e-liquidu (zazwyczaj zawierającego 

nikotynę) do temperatury w której przechodzi on w stan lotny i może być wdychany. 

E-liquid znajduje się w ustniku i zawiera glikol propylenowy (50% do 99,6%), glicerynę                    

 i opcjonalnie nikotynę w ilości od 0% do 3,6% oraz dodatki smakowe lub aromatyczne. 

Podczas "zaciągania się" przez użytkownika, mikroprocesor przez przełącznik aktywuje 

zasilanie tzw. atomizera. Atomizer wprowadza mikroskopijne kropelki płynu do 

przepływającego powietrza przez podgrzanie płynu do temperatury 150-180 °C. Wytwarzany 

jest aerozol, który jest inhalowany przez użytkownika. Glikol propylenowy powoduje, że płyn 

tworzy mgiełkę przypominającą wyglądem dym tytoniowy, dodatek gliceryny zwiększa ten 

efekt. W niektórych modelach e-papierosów mikroprocesor aktywuje również znajdującą się 

na końcu urządzenia diodę LED, która symuluje żarzenie się papierosa. 

Czytając artykuły zamieszczone w Internecie spotkać się można z całkowicie skrajnymi 

opiniami na temat korzystania z e-papierosów. Podawane są wyniki przeprowadzanych 

badań, które przekonują o ich całkowitej nieszkodliwości dla zdrowia, ale spotkać można 

również takie, które wskazują, że używanie e-papierosów jest bardziej szkodliwe od używania 

tradycyjnych papierosów: 

„ Z badań japońskich naukowców wynika, że e-papierosy mają nawet dziesięciokrotnie 

większy poziom substancji rakotwórczych. Z raportu dla japońskiego ministerstwa zdrowia 

wynika, że z elektronicznych papierosów wydziela się rakotwórczy formaldehyd                           

i acetaldehyd. Tego pierwszego było dużo więcej niż w tradycyjnych papierosach. Stężenie 

osiąga najwyższy poziom, gdy spirala grzałki e-papierosa jest najbardziej gorąca. W sierpniu 
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nieletnim. Stwierdziła też, że stwarzają one poważne zagrożenie dla młodzieży i kobiet w 

ciąży. Kontakt z substancją wydzielaną przez e-papierosy ma też - według WHO – 

długoterminowe negatywne skutki dla rozwoju mózgu. Organizacja apelowała też, by nie 

palić ich w zamkniętych pomieszczeniach publicznych.” 

 

Ponieważ e-papierosy powstały  w 2003 roku, a pierwsze badania zaczęto prowadzić dopiero 

niedawno, trudno jest wypowiadać się na temat ich bezpieczeństwa   z pełnym przekonaniem. 

Wyniki dotychczasowych badań są ograniczone, zarówno pod względem ilości przebadanych 

osób jak i pod względem rozłożenia skutków w czasie. Szczególnie nie wiemy jaki wpływ 

mogą mieć zawarte w nim substancje pomocnicze, czyli gliceryna oraz glikol propylenowy, 

które są obecne w lekach czy np. paście do zębów, ale nigdy nie były przyjmowane przez nas 

w takiej ilości i tak często. E-papierosy mogą być wstępem do palenia tradycyjnych 

papierosów i nielegalnych substancji takich jak narkotyki i dopalacze, które mogą być 

stosowane przez młodzież za pomocą e-papierosa. 

Wszyscy badacze podkreślają jednak zgodnie, że w porównaniu do papierosów tradycyjnych 

wydają się mniej szkodliwe, ale tylko wtedy, gdy używają ich palacze, chcący zerwać                               

z nałogiem. Polskie Ministerstwo Zdrowia chce zaostrzenia przepisów w zakresie stosowania 

e-papierosów. Jak na razie chodzi o zakaz palenia e-papierosów w miejscach publicznych 

oraz zakaz sprzedaży ich nieletnim. Wciąż ważą się też losy opisów szkodliwości e-

papierosów na opakowaniach olejków, które wlewa się do e-papierosa. 

 

Mimo, że w Polsce obecnie nie ma uregulowań prawnych dotyczących sprzedaży                               

i użytkowania e-papierosów z pewnością nie mogą być one  przynoszone i używane przez 

uczniów w szkole i zajęciach pozaszkolnych, wycieczkach. Szczególnie ze względu na brak 

pewności co do ich nieszkodliwości oraz faktu, że e-papieros może zawierać uzależniającą 

nikotynę lub inne niebezpieczne substancje takie jak narkotyki i dopalacze. Nie ma 

wątpliwości - e-papieros, który jest substytutem dla palacza, dla młodych ludzi jest gadżetem. 

W konsekwencji prowadzi do uzależniania na różnych poziomach – fizycznym, psychicznym 

i społecznym. Szkoła ma zaś obowiązek dbać o zdrowy styl życia swoich uczniów i 

promować go, jako pożądany w przyszłości. Jeśli więc ktoś zostaje przyłapany z e-

papierosem, urządzenie jest rekwirowane, trafia do depozytu   u dyrektora i jest oddawane 

rodzicom.  

Prosimy Rodziców o wsparcie , współpracę i zrozumienie dla działań szkoły w tym zakresie. 

 

Opracowanie:pedagog szkolny-Lucyna Stec 
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