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POVEIKIS APLINKINIAMS

Elektroninių cigarečių gamintojai teigia, 
kad jas vartoti galima bet kur, nekeliant 
pavojaus aplinkinių sveikatai ir išvengiant jų
 nepasitenkinimo. Vis dėlto, elektroninių ciga-
rečių garuose, patenkančiuose į aplinką, aptinka-
ma nikotino, sunkiųjų metalų dalelių ir kitų kenks-
mingų medžiagų, galinčių pakenkti plaučiams. 
Lietuvos Respublikoje draudžiama elektronines 
cigaretes vartoti uždarose patalpose, kuriose 
nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti dūmais 
užterštu oru.

Paaugliai ne visada žino, kokias medžiagas 
išbando, tad jiems kyla itin didelė rizika ne tik 
tapti priklausomais, bet ir apsinuodyti.

Atminkime, kad vaikas gali suklupti, tačiau jam 
visuomet svarbu jausti tėvų palaikymą ir gauti 
pagalbą. O suaugusiesiems labai svarbu laiku 
pastebėti vaikų ir paauglių elgesio pasikeitimus 
    ir nedelsiant kreiptis pagalbos.

Saugūs ryšiai šeimoje, mokykloje, vaikų aplinkoje 
yra svarbiausi veiksniai psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo prevencijai.

Daugiau informacijos tėvams psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimo prevencijos tema galima rasti 
Departamento interneto svetainės rubrikoje „Prevencija“ 

(http://ntakd.lt/index.php/prevencijos) 
ir Departamento visuomenei skirtos 

interneto svetainės rubrikoje 
„Tėvams“ 

(http://visuomene.ntakd.lt/).
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ELEKTRONINĖ 
CIGARETĖ – KĄ SVARBU 

ŽINOTI TĖVAMS?



Nors iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad elek-
troninės cigaretės nekelia didelio pavojaus asmens 
sveikatai ir gali būti puikus cigarečių pakaitalas, bet 
Pasaulio sveikatos organizacija ir kitos tabako kon-
trolės organizacijos skatina elgtis apdairiai ir susi-
laikyti nuo elektroninių cigarečių įsigijimo ir varto-
jimo, nes nėra iki galo ištirtos galimos jų vartojimo 
pasekmės.

Lietuvos Respublikoje draudžiama vartoti, par-
duoti, nupirkti ar kitaip perduoti elektronines 

cigaretes asmenims iki 18 metų.

ELEKTRONINĖ CIGARETĖ – gaminys, kuris gali būti 
naudojamas garams, kuriuose yra nikotino (bet gali 
būti ir be nikotino), vartoti per kandiklį, arba bet kuri 
tokio gaminio sudedamoji dalis, įskaitant kapsulę, 
rezervuarą ir įtaisą be kapsulės ar rezervuaro. Elek-
troninės cigaretės gali būti vienkartinės arba užpil-
domos iš pildomosios talpyklos ir rezervuaro, arba 
daugkartinės su keičiamomis vienkartinėmis kap-
sulėmis. 

Skysčiams, net ir neturintiems savo sudėtyje nikoti-
no, tačiau skirtiems naudoti elektroninėse cigaretėse, 
bus taikomas Tabako kontrolės įstatymo reglamen-
tavimas ir juose negalės būti kvapiųjų medžiagų, 
išskyrus tabako kvapą ir (arba) skonį.

ŽALINGAS POVEIKIS SVEIKATAI

Ilgalaikio elektroninių cigarečių vartojimo pasekmės 
sveikatai nėra išaiškintos. Nėra pakankamai ištirtas 
elektroninių cigarečių skysčiuose esančių medžiagų 
toksiškumas. Trūksta duomenų apie elektroninių
cigarečių, kaip pagalbinės priemonės norint mesti 
rūkyti, veiksmingumą ir saugumą.

NIKOTINO POVEIKIS. Naudojant tiek įprastas, tiek 
elektronines cigaretes, nikotinas padidina širdies 
susitraukimų dažnį, o kraujyje susidaro reikšmingai 
didelis nikotino metabolito kotinino kiekis, kuris 
didina riziką susirgti plaučių vėžiu. Patyrę elektroninių 
cigarečių vartotojai dažniausiai įtraukia garus giliau ir 
prietaisą naudoja kur kas intensyviau nei pradedan-
tieji, todėl jų kraujyje nikotino kiekis yra didesnis ir 
beveik pasiekia susidarantį rūkant įprastas cigaretes. 

GARŲ POVEIKIS. Elektroninių cigarečių garai skiriasi 
nuo įprastoms cigaretėms būdingų dūmų. Juose 
nėra dervų. Bet vis dar mažai žinoma apie išgarin-
to propilenglikolio ir glicerolio saugumą, galimą jų 
kancerogeninį poveikį. Kaip ir cigarečių dūmuose, 
elektroninių cigarečių garuose yra kietųjų dalelių, 
kurių koncentracija prilygsta tabako cigarečių 
dūmams. 

Tyrimai rodo, kad ant elektroninės cigaretės 
pakuotės nurodytas nikotino kiekis neretai 
skiriasi nuo realaus elektroninėje cigaretėje 

esančio nikotino kiekio.

Elektroninių cigarečių sudėtyje esantis nikotinas 
sukelia priklausomybę.

ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ VARTOTOJAI 
SKUNDŽIASI: 

• pakilusiu kraujo spaudimu, 
• galvos skausmu ir svaigimu, 
• nemiga, 
• nerimu, 
• drebuliu,
• nuovargiu, 
• burnos ir gerklės 
gleivinės sudirginimu, 
• krūtinės skausmais 
ir spaudimu, 
• sausu kosuliu, 
• pasunkėjusiu 
kvėpavimu, 
• čiauduliu, 
• peršalimo 
simptomais, 
• raumenų ir 
sąnarių skausmu, 
• sutrikusiu 
virškinimu, 
• išsausėjusia 
oda.


