
Proszę Państwa, oto MIŚ
MIŚ jest bardzo chory dziś…
Palił gumę od przedszkola
Smutna dzisiaj jego dola!

27 na 10 dzieci w wieku 15-16 lat ocenia, 
że zakup papierosów w sklepie jest 
,,dość łatwy” lub ,,bardzo łatwy”.2 
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Co drugi uczeń polskiej szkoły 
zna już smak papierosów.5 

3
Polska ma drugie najtańsze 
papierosy w Unii Europejskiej. 
Najtańsze kosztują niecałe 13,50 zł. 
To mniej niż bilet do kina.3 
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1. źródło: Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom     2. źródło: ESPAD – Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach     3. źródło: KOMISJA EUROPEJSKA     
4. źródło: WHO – Światowa Organizacja Zdrowia      5. źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny     6.  źródło: Ministerstwo Zdrowia

Wzrost cen papierosów o 10% daje 16% 
spadek palaczy wśród dzieci.6 

 4Polska jest wśród 5 europejskich 
państw z najwyższym odsetkiem 
palaczy wśród dzieci: papierosy pali 
ponad 15% z nich.4 

1Każdego roku ,,przygodę” z papierosem 
zaczyna 180 tysięcy polskich dzieci. 
Wypalają 4 miliardy papierosów.1

CZY WIESZ, ZE…

NIE PAL
GUMY!



To są papierosy dla dzieci!
Mają przygotować je do palenia tych prawdziwych.
Wzbudzić dziecięcą ciekawość. 
Wyrobić odruch. 
Złagodzić widmo zagrożenia dla życia i zdrowia, gdy sięgną po 
te prawdziwe papierosy i staną się prawdziwymi palaczami. 

To nie z tymi udawanymi papierosami - gumami mamy To nie z tymi udawanymi papierosami - gumami mamy 
największy problem! Problemem jest to, że palą 
te prawdziwe papierosy! 

Dzieci w Polsce puszczają swoje życie z dymem paląc  
rekordowe ilości papierosów!
Kupują je za grosze!
Częstują się wzajemnie czują, że stają się dorośli. 

Dorota Kiprian

SZANOWNI PANSTWO

Nie bądź obojętny! Masz realny wpływ na przyszłość 
polskich dzieci! Nie wychowujmy chorego 
„spalonego” pokolenia dorosłych.

Jak? Zapraszamy na naszą stronę internetową. Znajdą na niej Państwo 
5 skutecznych narzędzi, które pozwolą skończyć z paleniem wśród 
dzieci w Polsce.

#PapierosyNieDlaDzieciwww.ocalicjakosczycia.pl

NIE PAL
GUMY!

Dr n. med. Dorota Kiprian
Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Wspomagającej 

w Onkologii “ Ocalić Jakość Życia “


